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 یجر ۳ عاماچ .مایف نیم ور همت تامدفم : کیا یون برو شورف شیپ یکم بشی نخ ۰
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 دهاوخ درمدم یفیاسب یاه  پواسانپس لوصحم نيلوا . ملیف مشی نیا مان تسا هدشمها ف ملیف
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 سناب لازنرب| ملاخ یلادچاب

 لبرسح راسجد نارهت یتالت یتفد

 تراسخ لاپررازه( ۰ رردحرررده
 « دحآ دراو

 هگ وب نپارهاظب لب رح تلع

 شرما رف یو, ادب ارسح و رخ ماگنه

 رارق هدسرن نایاب نوزسیاهنی

 زرسلا امتیس نااسرو ارمجم هدش

 نامش اسثق و رهو هب اب هعارا رتاش را

 اجن [ رو,دیسر مامنای یناتسهز نلاص

 ردسنرادزاب راک زاار < رل وک دد رگ

 و ثقرگ شآ رلرک با همین هجبت

 دن از وسا ر بانک اه صنلرا ةنهررد

 ۱ تسا تحاران رو اک جار
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 نورگ دا ره «یرته» یماجم رپاسو لدحدت راپعپ فو هاتکع طلاب وی

 ۰ .تسپق
 تنالجم و دا رجرو والا هک سا ریل اهکت زا یرایدب ات « جار
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 . تر
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 هبلعرب و دروآ درک دوخرودب او
 ,دومن مایق یزک رم تموکح

 پوکسامنیس هقب رطب ملیف نیا
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 3 اب یشیامن اهزورتپآ
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 وهایسپ ابسپوکس امنبس ملیق نیا
 نرف سک وف یناییکطسوت هکدیفس
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 یاربار «وجتسجو هبموسوم «توف
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 زا ووب دهاوخ رداق هک تسا یسک
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 ریدپابب هلخادم

 نوا
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 هتشدش نا ِ
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 ارم ای ما ی

 ظع یتشک نبا

 تدیدجمیف یارب سال" ادكرک
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 نان ار ملبف هکیلاجرهرد الاحو
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 روررلبا*اهفص روا رگ رد .دوشیم

 رک ردیب ارنوف ملیف یفیقح ینثک
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 امئوسب تشگ زاب

 زا هوکهرانس «سویدتب>

 لا هس زا سپد ووبلاه دنم رنهو

 لاک توفدب انب امتیسزا یرود

 »آرد یرمص هک رنراو ناردارب
 هقاارذگ رزب .یاهملیف رد یرابب
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 ۷ هدگوربث هراب رد ناتساد

 سيم ابناپسا میقم یفاکی ما
 دم لوا لر «كانساترب ار»

 ه تشادههاوخ دهم ار

 ایم هجابج های زد« نوت ورب
 کی نکت من یا رب : هک تفک

 "نه زا دوخ یامار ینکت

 ۲۰۲ . اطحم

 یاشآ ار مج
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 ههاوخ ( ۱ هشیپ نهرب) ملی چپ
 ۰ ثغا

 شب رث راو ناردارب ینایک

 ناتسمز لیا وا ردروب ز» ملیف هدنک
 عرف افگ ها وخ شی امن شرم رو

 و وا رب ویر
 «زکأه درارهد دیدج ملی

 فورمم نادرک راک و هدننک هپب
 س ملیف هک ورادمان «وواربویرو
 ماسناب هدنیآ هتفه رد شیراررب
 طسوت ملیف نبا ؛ دیسر دهاوغ

 تشاردنهاوخ ده «یرنوانج>»
 كي نوتلکساور ملبق نیارد

 یرف وانجاپ هک تسا شکمسرآ یفاب
 هجنب و تسو رهشرتت الک
 ردیاب زا ارواهرغویاب
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 راب ردام راگن ربخ تاشرا زگ زا یاهصالخ
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 یللملانیبلا و متسف
 «(تبت رب))

 هیت نسنزاف ؟زورزا هک تعون هتخذگ هتفه امراگن ربخ
 هسرش دز ب رو .تهاح ره سیئرشب و هش عورش نیل رب
 میام ضرمی سناسود ملیف

 لاوبتسف یاهملیف رثک ا
 تیققوم یلپاز ملیف هكب ی قو اواز رر تشهرد هکیام
 ۳ < 4ارورنع شروشد ملیف اتضو دروآ تسدپ یدایز
 هبینیارب اهتعاسراضحو تفرگر ارف هچوت دروم شیامن زا سپ رمارگ
 ژاربا روب زم ملیف لوا شقن هدننک اه( سبت رک ینوت نیاممهو هدف
 تلاورت |یریملیق دنتشار مالعا یلاع اریو یزاب و دنرود .تاساسحا

 دشلاقتسا زب يتسيد

 لنالتسا ر

 شیان ماکنهرو یتسیدتلاوورما رک یلناتسا
 دنتشاوروشح لاوبتش رد من

 شبام ماکنهیوض ارف روپشم نیدمک «لدنان رف» نا رژژ رازور

 اویتفرد هسارفزا هک تاژ زایتسب رک رثا«تسا نوناق نوناف» شدیف

 دش ورب ورواضح قبوشناب تقابروضح روب هرون تک رش

 نسب هقتنم زا بکر م یروژ تشیه بل رب لاوبتسف رد لاسما
 دنشابمرفن ۱ و دعع نیاو تسا هدش لیکن ملیفناک هتک هیبتورووشم

 ,وون دنهارغ باضتناار اپپ زاب و ملیف نی رتهب لاوبتف مامتازا سیو
 تک ر شزبن یسبلکناروهشم دقتنم«ان و رلی» یاقآ یروژ تثیه نایمرد

 زیاوج مهدزورو دیسر دهاوگ نابای هیوز منشهزور لاوبتسف . هراد
 دشدهاوخ ادها نیل رب لاه هرکنک رد

 پاچ ار لاوبتن زیاوچ شخپ لصم یجراخ یامن ساع اجتبارد (عتبل ور فول امر رو ماتشباس یرر ووشیمهیهت رن راو ناردارب یلاپک
 « میاددوم | هشاوخیزاب هیت ایلایارو یلف و نبو ناج نآلوا ناگشیرفر
 رو ینیشن بشو ملیف شیامن زا هلصاح هجیتتب طوب رم شرازک ۱ و رک دنشاب یم نیت رامنر
 دناسرمیهاوخ ناکدنناوغ عالطاب هدنبآ یاههرامشرر ار منیچ | ةشيبرثع «اراکاباهوسیسر ق#فا اویل دیدج ملی

 )اس هرو و ؟ رو تفاس سناحوورد «مئوج رد ینیش بش قاقتاب (یاوکد ورزارف رب یلپ)ملیف توق زا ۳ مونا

 هکیروطناص یلو تسا مدش هراد شیاما لاوبتفرد هیوژ هزوررعظ | ی میس دی ۳ ابیرقت شرب
 تساهنشن لصاو هلحمرتفدب نآ هجیتن زونه ميدشررآداب ,الابرد ( 3 رش < : اش رسپو * ملبف س ۳ ۳ 9

 ووس

 3 ولراک ورزووب|هدنبآشقن فا". یون راک مليفنیادبامن تک ش ها
 ۲  (انیلادک مای رام) هلیف رد یلر یافبا هژوسهییواحو ورا همان راوی

 رد تسوکا هامررهک روب دهاوخ .دشاب یم نرتسو

 ۱ دهاوخعورش شب رادربملیف ایلاثیا رد ار نوتلکسادر لب ام لر
 دش  -ملیف لوا هجرو هشیب نهمین

 ۱ یندناوخ ر بخدنچ
 تخل < ناچات رفاسم > ملیف رد مراب وو لوراک نیت رام ۰ 1

 + روشیم دا)ر»

 < قشع یارب ناوجیلبخ > رد یزاب یارب سنارفنآ *
 : .تسامررک هبلاطم .دالد

 ناد زکر ک «نشعلا وت» مایف زا یا هلحص یرادرب ملبف سس ۰
 یردق ارترس , گبرو ؛تفگ كرامدب و وراچیر هشیپ رثه* #ًُ

 < :دنیپهدرب یورارت دناوتب تردام الفا 7 روایت

 < نیکمشخدرمنب رخآ »رد راک هنهک كرزب روثک 7 یا ح
 :وورکوم ۳

/# 



 ۹ مالی

 (دوب هدرک یف رعم یناتسکاپ

 (یئایز)هراب رداروا دیافعو بتغاص

 سکسنم یناریا نز ناکشیب رته

 ناکدنتاوخ هکیروطنامه , میدوش
 رب مالسل اسمش .ددتسه علطم مارک

 ینارسیا ناکشیپ رنه مامت یئابیز

 ات ار نان] و «تفرک هررخ

 .دوب هدناوخ

 هدیقع راهظا و عوضوم نیا
 یاهدع تیلابمع  بیوم ات نیا
 و هنیمینمناخ هلمجزا ناکشنی رتهزا
 من اخ هک یسادت رراتجیتت و هنشک هلاژ

 هتف رک مالسلاسمش اپ روک ذم یاه

 رارق شنزرس دروم اروا دندوب

 . دناهداد

 یاتفآ نیا عالطارارقب اما
 هدشرشتنمدیاقعو بلاطمیناتکاپ
 هک هتشاد راچافاو هرومت ۳
 السصا و هدا- یرظن نینچ نم

 هدر, تسدنم تاراهظارو هدنسیون
 ؛ تسا

 میدید مزال ام تبساننیدب

 درومعوفوم نوماربپ هنفه

 یاهدناخ ,هداریرتشی حیضو#
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 نیر

 ارد مدروآ ل

 ناباق[ یناعوطم

 دنتخاوروضح زین یدارم هكئشوهو

 نیارد نایکیجاخ یاق مقادردو
 دنوومتی«یزابار مجرتم شغ نام

 یدنه ظیلغ هچهل اب ناشیا نوج)
 (دنورکیم منکق یسیلکنا

 الماک زین یرا رم كنشوه یاق ۲

 ابدرکیم تفدنم یاههتشون یور

 -سش یاه ؛تنک ماست تیتر" نبا

 یماگنهدشهوروآ ذغاک یو رمالسل|
 زایو دیسر ماهتاب ام هبحاصم هک
 ا- هلاقم نیا هک درک شهاوخ نم

 دراد تماقا ناریا ردوا هکیتامز

 رد تسا نکمم نوچ دوشن رشتنم

 نزناکشیپ رتهاب هدنیآ یاهدروخرب
 .دوشب اهن ] یتحارات بچ وم یئاریا

 شهاوخ لوا هبترم رد نم هچرک
 هنپک و یناعوطمراک رظنزا اروا

 یلو ؛مدرکن لوبق , بلطم ندش
 یدا رم و نایکیچاخ ناباتآ رارصا

 رشت زا هتفهووات تخاسروبجم ارم

 سمشدوخ اتمض . ملک یراددوخ نآ
 رد زور هزا شب هک تلک مالسا |

 سیو دوعن دهاوخت تماقا ناریا

 د-هاوخ ترثاس ایلاتیاب نآ زا
.۱ 1 
 و تشذگ ارجام نیاژا هامکی

 یناتکاپ راهربلینیافآ نیازونه
 هکنیا لثء) هدشن جراخ ناریاذا

 راچان زین ن(بتسا هتشذک شوخ واب
 0 9 هکیاهفیظو تخو

 او

 ناب ردیمایف روکک تا رک اذم

 یو اب
 هاترک یوکتنک بب
 نایکیچاخلوماس

 یرادرب

 ! و,وناتسک اب راذربهلیف مالعا سمش

 شدباقع راشتنا یا رجام

 ۱ هب 42

 ۱۹9۸ كيبمل) ملی ۳ شا بیم یار ۷ تااژر

 دشلی دمت عب رمهب ثاثم ی امنیص تک رش

 شیپ مالسل ار رسهش دوخ هک روطتایه

 0 شاخ ربو شارتعااب دوب درک یی داغ ارتعااب هو کرک
 ,دوشیم هجاوم هرریمان ناکشیب ی

 سشهک در رکیم بس عیوضوم نيا
 دنک (اشاح)ار عوضوم العا مالسلا

 مهرسرخآ رد دوش( رع) خییزاو

 ندرب
 مناخیراب دیامن موتم

 تسدب ار هراجب هدنسبوت

 شدیاقعرد
 راتفک قدص یارب هدرپمان یاه

 نایکیجاخ نایاق اب دنن اوت یم ؛ ریقح
 و دننک همجا رم یدارم كنشوهو

 و دنشابت روغلد امزا نیازا شیب

 رادربلیف مالسا!سمش یارجام اما
 وند نوتسا نان راک لو وار اتکا

 .منک لقن ناتیا رب  یئالاعرصع
 نیا هب ناشیا :شیپ یذچ

 زا اردوخو هدومن عوجر و روتسا

 دی امنیمیف رءمناتسک اپ نارادر.لیف

 ثكنپا هکدیامنیم هفاضا نهضردو

  ودنکیمیراگن ربخ هلجم كي یارب

 یابیذ نانزیاه-که هی لوذشم
 نانک راک هکنیا هبعالخ تسا ابو
 وازا مارتحا و تزءاب یئالطرصع

 شاغرس> و و ات

 یدنچدب وکیمین اودرک نیماددنتشاد

 ۳ دط وا ادوکتفک رس نهدعب
 0 شب امنیس .یاه ی

 دیوگپ هک تشادن یزبچ یلو مدش
 2 ۵م لمجتم ۳ ملت دنچ نونکات مدیسرب وازا 1۹

 و1 سپ ؛دیاهدرک زاد ناتسکاپ
 فقس هب ندرک هاگن ورکف ی دمزا
 رب نابزپ ار یموهفم اد تاملک قانا
 2 ی

3 4 

 1 دیس تا نا

 اور اد

 نو دشو رک شن هنامشچ مالسا 5 0

 ره
 (ز شریگتسد یزیچ د درک
 هدر 2

 .دیوکب نامیارب
 ۰ ب (ینیما) ید

 وزن رد هک نامدوخ قوی دوتسا
 4 ۳ تشادرا رق
 راک ,دينکيمراک اهنرود نیااب
 ۰ تنک و دنکنفا نب رودب
 شسآ تساروط:یمهاق فتا

 رفهک سو دف |اما:تسا. یب وخ

 رک هاضا (ینیما) نم . ماهدرک
 :سکلف,رآ برود نیا ما

 7 نه ] :,السل | سهش
 : ۱۱, سکلنبرآ

 یارب هک یئارچام دوب نیا

 ارد مالسل اسمش یات[
 هداننا قافنا یئالط

 راک یئیما نیمانابذزا ارنآ
 "درک لقن امش یاب ویووتسا

 یاههنلک خساپ رد
 / ۶| یس راک رنک و هتفه سارو

 ذی لاسرا تهج یو هک

 3 ایا هنا رفب ن نایکیچ :اخ

 4 درادن یتفلاخم هریسب دارفا

 راد



 متال تل رش یارب ناشیا ووجو

 دهاوخ رسب رد یاهدنژراو وکیل

 اد

3 
 رب ژآ و ی ووتسا شیپ هنفههسرد

 یاهبمالعا هک ادع الطا

 ملیف كب تدم نیارد یدارع

 یدوزب تسارارق كئباو هلب ودار

 دریک تسدب_ یرگیو ملیف

 ۲ 1 عالعاب لبق هتفهرو هک رو طب
 دومت مالعا 8 دز

 كئشوه میدناسرزب زع ناکدنناوخ ته مراذگب

 دیصاق ) ملیارد دوبرارق یدارم غورنابک و

 افسیا ار ملی ناوج ی تاداهنشیب و اه هنگ نپ ۲

 دا رم نم نسفالتخا

 رسیع رسا نیا سایزاز نریاو
 ژال ور یتسرب رض انحش دیورگن

 نسح هدف هب البث هک وبووتسا
 یدارم كنش وه هب روب یل دم رادک 1 1

 ودرومآیوعالطا را رفب و

 ارارق و هنف رگت سدب ار
 ار شزرااب و مهم ملیفدنچ كي و زف

 دیامث هلب ود یسراف ناب زب بیت رت نوما ریپ وگننک و تعب »

 یملیا روکنک اکرازگ رب ِِ تسب نب هب

 روکسک هدن ورب دوعب روخو هی

 هتسخاو ماجتا نودب يملت

 ووشیم شومارف و یناگباپ
9 ۰ ۰ ۰ 

 ا ملیف ارعخا اب وط ۱

 قتاهچ تاقیاسم هصج دد ۱۹۵۰۸ كيبملا
 و ناریا« نیاز تعاءدش ۵

 تفچ ناربت یاهاییس نآ

 | .دننکبم تیلاعف نآ شی هیرشنا شیپآ هتفهود یگیزو

 و داتخاس رشتنم یربخ یرته یاه
 هماغارجخ) هک رثک دناباق ] هلیس و هک دن دار علا

 اچ [ زا امادهدرم را و یاهزافم دمحا « يسواک

 ( عب 0 ( دتناموکوو یربخ ) لبوط . تک رشناونعتحن و لبکتشت تل
 ۳۹9 دم ملبف

 « راثبا

 !|تاقباسم مظعا تمق

 ی 3

 ار دوخ تیدوجوم تلث» یلا تسنا
 یسودآهلطر نابد هتفهنیارد, اما , تسا هتشاو م

 ( راثنا و .دوشیم هانوک و هکدنتشاوراجظا ی 1 1

 ( تافب اسم ملیف نیارو تشادیراهظا همسوت ام یلامئیس ار

 ین واطموحخ ه كيپبلا یشزرو بلاج  تکر شب ارن ]مان ۷ نو
 | اههدرتکاروودوشیمهواو شیابن  یتقو ۰ م

 هدید ناربا هاشتهاش ثرضحیلعا ۳ 9# تا

 .دل وشیم" .  لیکتشت زا سپ تن ۰

  ملیفنیا هکدومن هنأضا راشفا ربدمالا و رثک ر اف ثلبم ث

 هدرک هاتوک ار 9 ۳

 0 ) ملیف ! تسا ا هدروآ رد
 نا درد ۵

 نهی ارب و

 - هقبفو تسبب تدمب

 ودوکی انروک دم راد لات

 جرد یابثیم .دنچ رد رگیو هنفه تک
 هدراذگ ,موص شیامن ضربسپ لدا

 5 مدشاب وج زا مشرد

 راک ذارمشرد

 ور زین

 زین زا جذمورم ( ونسسدیحم) هنسو
 ی رکل ابق ۳

 نیا و دنرود

 وي تورج یی
 زا یلغاد مضو هک مو رک

 هدوب رارق

 راهلفا هرربمان مناخ
 نورحم یافآ ۶ هنالع

 هک ت شاد راهظا تول ول

 نو رحم بو

 مو رمدبدش هقالعم و را

 و (یرفعج پ

 ادهسموش قلم نو زحم
 روکذم نادنمررتهزا

 ادغ زا ارواتیقتوم یوزرآ هثبعه  _هنالع هنادن روخ



 : بی وگتفگ

 دن اب زامه یتدم نیس ناتچ

 تاقالم یاربو تساهیملف رب

 هجت رملیف ریژ آائار مدقهباب ناثیا

 امرک ربظ تالص یراب . درک

 لوماص بانج ميوشيم وپ روتسارراو

 هدنیون و دروخ تسد رو ناقتاب

 رب ز یندع نیسح یاق[ ینسب ویراتس

 هی لونشم ناشخرو باتق۲
 هک ) تشپبدصاق ملبفزا یاهحح

 مهام .دنشاب یم (تسا یدک ایوک

 روتسدباههثیپ ره متتسب)یم اشاتی
 یادص ودن وشیم لوفشم نادرک راک
 هکام. روشیم دنلب نیرود راقراق

 مسیرادن یعالطا ناتسار نایرجزا
 هبدع دن وریمو دنیآ یم رفندنچ

 رسیون یاب ود هنجلا میظع مناخ
 : دیوکیم نارگ راک و دب وک یم ورم

 زا . تسا ماست هنحص ۰ 0۳:٩

 ووسغ ابدعب وریگیمن نامهدنخام اف
 هنسحص نیا داش هک مینک یمرکق

 ملیف كابتامارد یاهتسق هب طوب ره

 , دشاب
 ار قوئاب هدنیون هرغرلاب

 ووصقم ميروآسیم ریک یاهشوک كب

 میراذگیم نایمرد وااب ار نامدوخ

 رزادسیم مالعاار شدوخ یکدامآ
 اما (مدنکیم قوذ لدتز مه دیاش)

 هشوک كي هک تساجنیا رد هلم

  ویدوتسایوت ادصورس یبو تولخ
 , ووشین اد

 اهقاتا زا یکی یوت هرخدلاب
 روتسد اروف . میروآ یم هان
 اب زینامو دوشیمرراص الوک یسپ
 لوسبت هوشر میداد میمصت هکتيا

 نادجو امرک راشف تلذعم مینکف
 قاینشااب وهرادرارق یئات تحت ارام

 ؛ تسیچ ناتیمسر

 + دهدیم

 مهاوخ هدنیوت مه نيا زا دم و

 نيا رد دیتسه یزاسلیف مرنک رس
 و دینوگ یم هچ هراب

 تهجنیازادراد یکتسب یکدنسیون
 یعاملپ رشت زبن یزاسملیف راک رد
 .  مکیم

 شروه هحاصرد یاهدات

 و اجسام او 2

 ینادم نیسح
" 

 اب

 یا هقب اسین وجنب هک «دروب وی ردلامسا» باتک راهدقا

 اهن اب زرسرباریلاوج هداسب ون مان * دشهچا وممو رمماع لابتعسا اب

 رونهیل اعوطم"موادم یاهتیل اعف وج واب خب را نآاتهک تخادنا

 تاحالطصا یتشادرب ردتلعب بادک نیا ۰ ووبهدرکل بسک ی رهش

 وتسکشار لاسبه۲ شورف دروک رشاب وا ناب ز زا ه دانتسا وه ایماع

 رویهات وک تدنضرع ردبادک نیا هدنسپ و ین دم نیسح بیل رث نیاب

 ووخ شور «ءا زا اب ی( نآ زا و تف رگ رارق فو رعمناسب ون یهاکف فب هر

 یا رب وب رادسشراگنب عورش تفایهار امنیسب هی ر هثف ریگدنسب ول رو

 ژالپ وووب روقسا تار دم تمس یو یمض رد دومن یدمک یاهملیق

 هدش هلب و ویاهملیف را اب ر ود را هدهمب رضاح لاح ر وزن * رملیف رب ژآ

 « طبا رثو لاوحا نیا نتشاد رظا رّذاب ۰ ووشیم میظت وا هلیس و

 هعفهی |یوگشنگ ی اربار (قوذاپ «دنسب و ) یل واب وی دمییسحیاف 7

 وب دوتسا ریخا ملیف رد ناشاا هک ًاصوصح ۰ میروما باخعفا روح

 ! وراد هدهعب مهاریرگبوشآ ناوجلر ملیف رب ژآ

 عا ره
 ۰ + ص خ ج + 

 ههاوا برم دم ودش عورگ دشیترکسبد ار یندم ناخ نیسح

 . تشاد و ميرادهگن راظتنارد نیاذا شیب

 لاساروهظ نامزات یلو - 2 0 یخ هما
 + دیتشادن یدایز ترهش یلام انجدیلامرفب تسانکسم -

 كي یلو , تساروطنیه - تمسهت ورسیب یأین دنیا یرت الصا

 قیفوت همانزور زا ارم یاهدع

 زا نم دیدش تیلاسف , دنتخانشیم

 اب و دش عورش هاپس ودیپس هلجم
 .مدشروهشم لامسا ناتسارشراکت

 مب وشیم ایپاج یلدنح یور

 : میس رپ یمو

 رد دیلامرفب تسا نکمم -
 ماهلایعوضوم هچزا لامسا نتشون
  دیتفرگ

 باوچ تعرسب و یهنقالعاپ
 ؛ دهدیم

 همان قبفوت همانزوررد
 هب یامه همان ناونع تحت یئاه

 متشون هنایماع تاحالطمااب لهاج

 باوجامزا رتیدج هناءیف اب

 هدوب هدنسیون لوا زا نم -

 + دو

 : میئوک یم بل ریز
 یدابز تبلاعفاب العف یلو -

 هب یدحات زین امنیس نچ -

 دش مقاو هجوت روم یلیخ ک موس ال
 ,ثروپ وین رد لاس|باتکرو اهدمیو یکدنسیونراک جیرات هچزا س

 نمشرد مداد طسبار عوضوم نیا  دیدرک عورشار
 لاودحا و عاضوا یئاسانش یارب __ رتکاراک ام سبون یسک

 . مدرک
5 

 و ممهباتک دنچ كروپ وبن مدرم

۰ 

 رب نانساد نما شراکن رد
 2 و ای

 ۲ ۳۶ یرمالا رارکشرب جم 6 2 1 ٍ راپ رورطج 6۰ ( -
 ۰ من هراب نما

 اندمزا «هنب هک و وش شرک -

 سبک ۳ 1
 ماح هک یمک تدمزادمب و متشاد
 ۳1 رویا البم وو مد
 ورک عورش اد لاعسا مع 33
 ۱ ترک ماهلا تصرف تدم نیارد

 رب ما ار ناسد نا
 ۳, مررش مدوخ یلب-ق ههخ

 ۲۱ ۰ مد

 ۱  لاسا هرابرد یتسار-

  یشزرا اب رناایآ «دیرادیا هدیقع
 ؛تسا

  ناوجلمات نودب و هلصافالب
 1 : دهدیم

 ۲ ررازه و« باتک نیازا -
 .رطاغب ار شتسردمقر ) یاهدروخ
 رپناونمو دبسرپاچب (میرادن
  تسدب مه ارلاسباتک نی رتشورف
  هرجو مدرم# لابفتسا تلع دروآ
 اب یاهشاد و یلهاج تاحالطما

 بانک نیا رد ؛ دوب رادتفرعم

 1 روذپم مشچب مررمهدو روکل و

  تجهو یهاکن یاههنچ یف رطزا
 .. دروم هک دشثماب بانک نیا یرافتت |
 ۱ ,درپک رارف همافدنسپ

 ٩ یادت منت مهراب
 ۱ مینکپم شیپیرگید

 را نبلوا بانک نیا
۰ / 

 1 لاسا مهدج و « هلب ت
 نمطرو متشون :ارناتسودنه



 ؛دیدشمهتفوماپ
 یا هب جت یل ومدشن قوم
 ودیکیدد نآ )ادعپ اهدمبیا
 ۳ ۹ *گآ ری وو
 ر دربتسد ملیف . . مدشكب ره لو

 یارب ار امنیسهکشیاات میورک

 هراب ودو هدراذگ رانک یهانوک نی
 . مدشتاع وبطم ورا

 منهج رد ینیشن بش نانساو
 رشتنع یکتنه نارهت سرد ارا

 »مدرک

 مینکیم مطقار شفرح
 نف همه رارق نيا ژا سپ -

 و تنه وا
 شیاپبل هب مه یدنخبل یتحآ

 زا . امرک درادن ین

 هدنخ , یزور هنابش تبیلامف ؛راب
 رو + تسا هدرک رودوا نابلزا ار
 ۱ دی وگبم باوپ

 ه.ماسفاو عاونا ,هلب -
 , دسریم نام رطاخب یر

۰ 

 یفده هچتدم نبا یطرد

 هرات
 یکد نسبوت طقف نم فده

 ار يسوت ویراتس یک ام"
 و هب را

 منهچ رو ینیلن بش دنا
 "و مدرک وبرانس هارو ۷
 نآ هب سه اررابج عاح اد

 ةوم نآ رد سس
 هاو رییس رو

 1 الوکی سبب ؛ اهراگن ربخ «ین ده نیسح
 هچ تشپب دصاقب مچار - ۷

 ههشدهاوخ قن وم دبرار یاهدیفع

 هسبتچ رتشی ویرانس نیا -
 و تسیا ءزان راک كب ؛دراد _یتسیادر

 دن |هدش قلخ فلتخ پیت شم نآ رد

 توافت رکیهکی اب تبجرهزا هک
 . دون یلکشمراک دن راد

 : میوکیم
 الصایتسار : دیشابن هتسخ -
 بت, ابو ۳

 + دییایم هوگچار
 بساتم تسایطیحم اجنیا -

 اب نیرو نم قرد شرو رب یارب
 مه لوماس لثم یمقار دن وله گپ
 مراد یراک

 اهنیسهراتسرو رکبو یتسار -

 , ۰ هببوتمت نأتساد

 دیوکیم هاعشاوم

 وا . من

 ی
 < اهنززا -

 . نریاو یئامررهق ادیو -
 تور

 رگ راس فاحتم بیت هوا -

 تمحو , یرقمج
 هچ ناربا یاتبسب مچار -

 * دی راد یادی

 تلوو دبای لوا هلهورو -
 تیقق ومدیماتروص نیا رمتک مک ۹
 ووب دهاوخ یرتشی

 رد هک دیراو هدیتع امش

 .تصهن اورگ راک کی هام یامتیس

 روشک تی یانیسنا نا ر رک ر اک كي
 « تسیفاک

 مه زاب اهدب تسا .نکیم -

 روش ادیب
 ناررگر اک اش هدیتع -

 هتشارو هب رج" هتبااب دغاب دیاب
 « دشاب هررآل یسحت ى تست

 _.هتشاو یگانتیسنالیصعت دیاب-

 . اب
 زی او یلاتیستالیصحت

 نی « ورک سکد وشیم

 ورک کالع دیاب -
 یه ال الخ یلخ اما

 ت ۲ ون بک اهر



: 

۱ 

 هتفهیاهملیق یسر رب
 هجا

 وماش وخ ی وب

 5۵ا ز لیهسج رلآ * زا

 ۱ موم سم ی

 هدئنش هیهت كد ردنکم ردناسکلآ * نادرک راک

 : وی رانس « لیه رمیجح

 لوصحم , وهكن وزمیج : یفارک
 -وت وف؛ زلد وا نتفیلک دنامهل تن را

 صستسیت رآ دندان وب :

 - ینوت : سالاویندیس « رتدکنل ترب : رکسناهیوراه

 ۰ نس راد ناز وس : رکصناهنازوس ع سیت رک

 حرط دروم ویلصا عوشوم

 یزاب هسیسو «تیفذوم شوغ یوبو

 یا رب راطعقه رقتوو یزیگن) هنتفو

 هکییل اج هنکت .دشاب یم تردق سک

 تشیاوورکیم طابتتنا ملی نیآزا
 دنتسهیل وص>حم , صخشود نیا هک

 جایتحا ینمی,یزورما عامتجا یارب
 -یمدیدب ار یدارفا ینچ عاستجا
 دارفا نه لاح نیع ریو ددوآ

 نآ نمشدیوعنب هساجژاین دروم

 نآ تیمش رو ملیت ها
 نبدب ؛دنکیا رظت راهظا امیقتسم ود

 اهن تیمش لپشت تلع هک یلعع
 یناکراورصاذعنآ و ؛هدرکثررک ذار

 شرو رپ ومیچشت تعاب عامتجارد هک
 تروصب ملیف رخآ ات , تساهنآ

 زا ملیف مسیلائر + امیم یتاب مهیم
 - غمرکیم رشز کا

  تیثنوم شوخ یو درد

 نالوج هصرع ار مابف هک یلالوبه
 نیتشگنارف تقیقحردو) هدزاسیم دوخ
 راگن ربخ نامه (:تسا هزیناکیرغآ
 عون نیا هکشیاوک ؛؛تسا همانزور

 ناراکن همانذور فارطارد رفت

 رهز|اذپم«تسا قراص اهاج رتشپ

 دوخ یکدنزرب قبطثم تبج
 . دشابیم نایناکیرمآ

 اکیرمآ رد یچ همانزور كي

 رداک ینردق نانچ یاراد تسیدرق
 روممج سر زا « مدرم هه عناو

 : اههراباک .يداع هدشناوخان هتفرگ
 و دنز رام دوخ رب وا 9
 رابجاارواتسبو هناروزء یخوش

 تابتسا یر و دل

  هسوتو نیا رودب ٩۳ یا
 یرراو اه یمامدوخ دن

 (بدشاب پاچ لباق

 ۰ (ملیف نانساد یطر:) یلو

 كشخ و زپاب.« هناوبو تردق نیا

 نیارد .دناشک یمرانکار دوخ ءدش

 سکاپمک هب تبون : ملفزا هلحرع

 هب تبسن راکت هعانزور یدنبت ریغ

 ار یو نیمه و ؛دسریم شرهاوخ
 نیا) ارشرفاوخات دنک یم كي رحت

 < نسیراه نازوص > طسوت شقت

 وروم درم زا ( هدش ءافبا یب وخب

 . وژاس ادج شا هفالع

 -سنامروف رب ام ءرثآ نیارد

 ميثي یمیناوارفب ار بو-نم یاه

 ین وت»یراب همهزآ رت هتسجرب یلو

 تسا یجتاغیلبت شقن رو «سیت رک

 یمحریب ندروآ تسدب یو فده

 دناوتب نآ هلیسو هک تسا یساسا

 قبفوئدوخ یمحاجت یلوخ هدن رددد

 یقیف وت واعوبطم تک | راک یلاو ؛دبای
 یاراد ملیفزا هلحرء نیمه دب این
 ناجیه و نشخ , تخس یرفسنآ
 . دو رک یم زیگنا

 تروصب اههنحص یرادربملیف

 دیفس و هایس هقیرطب یلابیزرایسب

 كن وزییج و طسوا)هتف ریذپ ماجنا
 اسر و حضاو نآ یوب رانس (ره

 وهدرپ یبار ناتساد عیاقو « هدوب

 رایب هکن .دنکیم نایب هنهرب

 یسنادرگ راک زیگنا تم و بلاج
 : ,تسا یسیلگن االصا هک «ث,ردنکمو
 یئان اون ؛ملیف یاهامتاربز , دشابم

 یکدنز هلک و قع كردب اروازراب

 زا ریفب .دنکپم دیک ات یاکیرعآ

 ( تسا یسیلگنا هک ) كاکجیهد
 حور « یسیلگنا نان ارگ راک ریاس
 ناشراثآ رد ار یلاکیرمآ یکدنز

 .دن|هدین ارور كيزدتکم ییوشب

 اتش
1 

" 
 میقتسم ربغ نعهو؛دودزا نانسکی اب
 یرنههبنج كب دوخ هک, هدش نایب

 شعب یم رتناموک د همین رثا نیاب

 ویراتس یاه تسسق یتکبزد

 ندرب راکب رو ناکدنسب ون ششوک
 رد هدنلب تالعج یاس زارو تافص

 رد لملایف تسا دوهشم گولایو
 + .دب وک م راکت همان زور وکتفگ نیح

 تصسود ار فیثک رهش نیا نم

 : دی وکیمسدلا و ین دیساب و ۱ مراد
 نآب تسا رتهب , تشيا یکدنز»
 مات وک تاملاکسنیازا ؛ < ینک تداع

 كروب وی رد یکدنز تایعضو مامت
 دن راد نآ هب تین هک یسادحاو

 .ود رکیم لقثنم هدننیب !روف

 دیاب مرتسکنل تربو درومرد

 دوخزا هک یتریغاب هکن آاب تفک

۱ 

 دنناوخ
 میناوتب هکنیا یارب

 نیدب می را رامش هب رظنب حایتحا

 4 اقم رد
 اوغ ماند د

 1۳/۶ رپ یرفارهب دید
 ۳3۳ زر هاب هتشاد
 رو ال 6" تاب یشبا وت

 روزرش یددزا کد
 ۱ مو ونک یزاب بو
 ٩۳ یلاج لینسا اب ار تب هک و ارز تاکرح

 ,# و یاهی )اب ]مع ۳

 ۱۳۳ را ارور
 نآ ۳ زا تشهد یاد

  مرآ لاحو .تسیب (یندد

 )ی نشود «سب رک ید
 ۱۳ رمتف نداد لس نرو

 اپ پچ اور +
 ]شم هد# 4 ِ ابرو نو

 4 ریو تامطق نیا مات

 و رتگبم یفرمم می وروکف

 اور یک نزذا ٩5 مق ا
 ی ارش
 ۱ ریو ژانا اتو شاموک د همت
 ۱ یزاسیلاار . ممیلاثر عبطم
 ۳ 6 ینداوح هو رک كيب دودحم
 " ردتغاب هدش بلاق نآ ناتساد

 و درب الماک هتسناوت هکلب
 فر

 .دسرب هدرک حرطم 

 م , دهدیم

۲_- 
1 ۱ 2۳ 7 

 1 زیزع ناک.

 3 مینک تنم امش هاوخلدب ار هلجم

 ۱ لودجهرامش رهر د سب نی ازاروظنم

 ِ يدنشهاوخ امش زا و روش میهاوخ پاچابترم ارلیذ شسرب
 ۱ هبرظن وناونءتک ابیور.دب رادلاسرا امیارباردوخ تاواقتنا
 ۱ . یوشدیقدب ابا مناکدشناوخ

 !تسامثدنسپ دروم هرامشدیا تالاقمزا كيمادک ۱
 دیم دلاژ | ریتال اقمهچ-۳

 طه رب یآ ال اق«هچ دیلی امس۴
 دکب صاصعخا دلجیورس۴

 « هتنه کم به

 ریدمو زایتمابحاص ۱

 نایتسلاگ روریاپ

 یراکمهاب

 تراهک !ترب ور

۰ 

 ۱ ۱۳۳۷ بت ۲۲ هبنشکی .۱9۵هرامش -مجنپ لام |
 لا ژاماپیرهچونم نابایخ - هرادا لحم . |

 ٩ دینا
 ادوشهدو زا (یلعا بلا
 دوش هداردنم ره ما

» » 

 وا رگ
 روا ر۴ ۵



 لب اقمرد ادیو لاونآ

 سپ ریز «دوب هدو
 رکود تایو شرتخ را نتکه را ول

 «باتسا» دن رب
 ورا هنعص كي هجیتت ردو هزاهناب

 . نوشیم یراوربلیف ملپفربزآ
 دیک « رایموب نیسمالغو ۱
 مد

۱ 
۱ 

 ۱ هنهک رب# كي ۳

 ر یویزا# ۱ رثف رهکی رواعب
 بم نان یا ناز دهدیم نان یاره یون هل
 نیودت همان یرایز دات ۳
 نیا ودس رب تا «هما رب شا

 روآ رایدیابانسخ و ِ
 بشکی )همان رب نارادفد 7 ریز
 امسوتم هتبطوارفا شک
2 

 تن تشهبدصاقملیف رد راینمهبنیس>م 3

 ت تصحس

 یا + سس ی زبج ن

 ق ی رک ون و دا دشراک

 و دوغ س

 راک زاار نییرود «تاهار> و
 دیهج هپب دماقد مل

 وبوار یجب رفت یاههمان رب روپشم نب

 تشک ورا زه زا بشکن همانرب

 و ااتیخ تک نیاوتم و دنروت ۳
 نا هث رصاب حب رفت
 زساتء اما ؛ تفرم»

 یوبداررو همان رب نپا
 رهاظدش فرق و«نآ یا رجاو

 همان رب مالعار رک 3۰.یرب دار

 تلع + (سشکی و رازهزا بثکب)

 و لیطم ناتمباث لما ندبسرا را

 و رشزیاپ لصا زا[ رد نآ همارا
 ۱ دش دهارخ

 هک دهریم ناشن هب ۱ ۱ :ءاخ
 ران ۷

 زیچ رهزا شیب روک 3 یوبدار
 مارتحا فیل ومتم و ینف تاقبط هنسا وب
 رداستق هک یمورم از ورا کیم

 یاهرفس و قالیب هب ناغس ان رد دننن

 لسااف ینیمها دن ورب یناثبان
 تر (۳۰ هحفص رد هبغ ]

 »حب

 هضم ر

 دن |مدینش وب
 شقنرد یو تسا هدودن تک یسر ۳

 ووجوی بلاجوون كب دنکیم اقب
 ءدش دهاوخ ریظن ی ووخ وا دد ن  ِ خ ریظن موا رر نایکیجاخ رظنب 4 ۳

 هب طوب رم هک ف لتخس یکعراهچ «رابیب وزا هحفص نیار
 تساهدش یرارربسکع «راشفا» طسوت و تسا ملیف فلاخم یاههتحس

 , مياهوومن پاچ

 و بلاسج سکع راپچ نبارد « رام > فلتخم یاههنابن
 ۱ نسب

 ؟دشلبطعت ۱ رچ

7 

 ویا رزا همان رب یارجآ لاحرو دب رف یسحم

 ین اس



 الد دنچ نددو
 دنیادت مک یکاپات

 هب عادتعای مدرم ضرعرد

 هک یئاهامتیس ردرپ شیشک هظفعوم
 «ندران ناتخرد ریز سوهد ملیف
 یاربو هرربموچه دنهدیمشیامتار
 الا. رسکیدکی لوک ورسزا طیلب
 هنحص یاشامیارب اهنآ .دن ورم

 نرولایقوس هک ملیف جیهمو یقثع
 یور رب اهنت زنیکرپ ینوتنآ ابار
 , دهدیم ناشنلزنم رد باوتخ
 وظن فرصروخ زیچ همهزا دن رضاح
 . دنیامن

 رد نرولایئوس هنحص نیارد
 كزات وزاب هنیس نهاریپ كي هکیلاح
 رد تسا توپش هنشت و دراد نترب

 روخ هدناوخ رسپ زنیک رب ین وت رب ارب
 روجوب یندشن شومارف یاه تحم
 نی رودتعاسمب رکب تدم ورو ایم

 ار اهن] و ددرکیم ودنیا یوررب
 .:و«؛ ندیسیلوو ندیسوب لاحرد
 یهاک هنعص نیارر .دهدیم ناش

 و هدعآ رب ضا رتعا ماقم رر ایفوص

 یاههسوب یل و دوشینن میلستب رضاح
 هرطاخراب ودزنیک رپ تادرمو مرگ

 مادرگ راکبو «نمن راهناروطسوت
 زوماراپ یناپمکرد «نامتریلد»
 اون زا ناتساد تسا هدش هیهت
 ز نیس, «لی وانچ وا» فو رعع
 رولافوستک رشابو هدش سابتتا

 رطزوازرو و زنیک رپ ینوتنآ

 اوج نز یارجام ناتساد
 ٍب رداق شریپ رهوش هک تسا

 رفاروا ینارهشو یسنچ تالپامت
 : اب دوشم روبجم یوو دناشن

 اقئاع طباور شرهوخش ناوج

 کد زا هرخالابو دروآ دوجوب



 رب دنمرتهو هدیزرو شیرتگا

 رد یو رثهزا هک یلابقتسا دشایم

 مدت ریخت ار یئایتردخ نیا دبوم دمآ لسس ناک لاوبتف

 ورات ناتخرد ربزسوهد تسا رظن

 واپسلبع هبلک شو رفروک شب ان لوا وکرزب نیدقتنم رق | نجمه
 ۳ لایقتحاو تح نیارد ار ابفوس ینامروف رپ دراد
 دوبتفکش وریظتیم و .دنا باد صع یو یلاق مه

 دشاب وسن نسب لابقتسا هب روصرد قبال ار وا اهنآزا یخرب ین
 رب یابملشف و زج ملبف نی دناهوروآ رامشب زاکسا یحاصت

 تنرکه هاوخرارقاکی رمایانیح . روومرد «روربمیلیدو هلجع

 باغ هعالخ نیاباجنیازرام نرول ابفوم ینامروفر+ و ملی
 ج ۰
 ؟دتتاوخ مرا ودبما و میهدم دونم روطنبا

 اس ودنیا یا ز زع ۰ یندشن شومارف را كتبد هکارهحفم ودنیا یاهکعا+زب زن ۳ و ۶۱ ۵

 لبسو ۷۹  ء ۶ انصار وا و اسیس.واتس صوصخم

 بز ونب رت بلاجناونسب تساهدش ری وا ات دیر
 دنام دهاوخ یقاپ مدرم 3*۵
 اب رتیکرب ینرتآو ترول

ِِ 

 ف ۹
 ته ته از و

 بیدا -ر



 ۳ و و و و و و و و مه

 :دناج رتیب هتش و

 ن

 ووب و (
 ۶ افرا یروآ

 زیف یارب لود
 ۰۲۳ ی ا

 یابیزاپ هوبش دب ۱ 1 ار ووبش دیوب هک اهن آ نیرتمهم
 هم نآرد ار دو-خ

 ۷ نور یلع روهشم یذوت ۶
 ةررا ظاحلزا زین نآ هک یرکید
 لب تساکل و نانا رقیاق ی وام
 روواویارب دیوب مایلیو 4 4 ۱

 ر یخاس۱۲۸ لاسرد «نوتجلیام

 شرد > رد دلاری ملیف مان

 لیاهیزابمه.دوب < ررع یاپبشزا

 و (ررتسآ یرام > یرخآ رتارد
 تیمش . دنروب «میاهل و زیث وا>

 مایلپ رو میربیم و اذا یمان ۲ یرکید
 تسالاعف و طاشناب نیدمک «سنیاه

 نبردلک و رت«یوبدوتسایا رب وا راک

 موسوم وملیف رد .تف رکیمماجن | ریام
 ناکرچكی لر < هناک ریز ٌهنحص» هب
 یرگب دم ءاثیاار زاب
 ؛ناورم و شاونه هک دش هتخاسوازا

 صومخمیاهنک ) <د را و راهیوجشن اد

 (عوتنم یاهین راپو یب آ كس تسوپ
 ار دوغ یراکمه «نارآ دراچب رو

 8در کو درک زاغآ وب روتسا نامه

 ال دادوب ندخو نب زرت و نمت روپسا
 2 4 هدب

 دیر

۰ 

 # یاهباروج » شرثا
 هدمآ رازاب ۱۹۲۳ لاس

 ۱ او» راعتسممان اپ راک یا هتب |

 9-- یملبفو درک راکب عورش

 ۳ و مد تاقت تحت سا نیااب
 + بک یربف یو :اتخاس

 اد یاهملبف رد شنک رش و

 طوب رم
 (نلرمایلپ و نر یناوهیاپکتجب

 ۱ هق «اولابو « موسوم

 و مب
 و ؟دبوک یراگ و :«زارج ور

 هدش هیهت «وبار

 و یرگب دناسک اددوخیزاب نیرتهب نآ دددب وب مایلی وهک لیمود .ب. لیسیسرنااگل و نان! رقیاق
  ؟طر د هیقب



 نی رت بیجع 4 دفع هه رو ول اهرو

 گن دوس ترم رپ هات وک ۱

 نیتسفن رد یاب اب هک یرنخ ۳ ۱رغ رضرمتپا را

 نیرتهب ناونب راکسا هرباج تفایررهب ء:اک ۰ < سیلپ روشپو شا

 «نیتسآی اکو تسوگ هلذب و پرش شو یلبع ,دوبمود شقن سبک

 هتفر سک ون ینامکیوااب هیحاصم یرب 4۲ رت رک رچیبهلجم راگنرخ

 «لاشنای ایخكیرورف» ملیفردیژاب لوغشمقوا یوب روتسا ردنآید)»#
 اب

 تسوگ هلذپ هکت ]اب نایرو دسب وت یم(دشابیم رک راپیژو-و رب وک کر

 زاوا یتحاران دن ادیمن یتسردب سکچبه و ورار هنن رک رمهرد یا ها

 لامیابارشقحو دناهدادن وااب ارراکسانوچ دنب وکیم وخ رب 4

 رگاو ؛ دیوکیم شروسخ یلو تسا رفتن ینابسههزا دنا ۶
 ارراتسا مهرگاو تسیاسوس« نادنچ میارب _مریکب راکسا منارت

 < + مدشیم نونمم هتبلآ نرو

 مهد زرف كي یتحو هررکحاوورا راب ود نونک ان یسراوی ۱

 سی رثک اكي مهاوخسن نو + تسا هتفک هثیهرا دراد شا یا

 یلط ءاج لبهالصاد و
 سا هد

 ال

 رخآ هب نم "یارب یتغیشوخ+مرادن تله ولع و

 رد تیقفوم زادغآ وا تسا سک و ف یناریک تا رتنک تحت وا +

 دالد۲9۰۰ ٩ رالد ۲۵۰ یا هتفهزا اروا نوقح « < سوار
 ؟داردهآوغ هما را شراکب یسدا رناید ابآ نیا روج واب ,ینو#

 هکد نا رمدیقع نیدقننم < « تساهدش هاویدس/ ول یرجای]د

 وگید و هدش «اویر سیئول « نیترام نید شراکمهاب ی /ادج ژادعب

 زا یکی وا هتشذک هتفه یلو دنکی زاب اهملیفرو تسناون دهاوغن

 "تشک دهاوخ ژاب انیب رکید زور دنچیارب هکت فگن اراگت ربخ

 دبوج تک رش یاهژان مایفرر

 ترهش ء نیترام زا یمادجزاسب هکت سادقتعمشروخ سیئ وا

 ودیات ارناراکن ربخو نیدقتنم یاهتشوا یا و-هدادفک زا ار هتشذگ

 هکدت وار .تسورملاعمر رمزوته> :تفگن اراگن ربعب وا .دنکببن قردصت

 «:متسهراکر بكیمکر ونک [ كي نم مهزونهو , دنوش راشو دن دنخب

 سس

 « اهل لشخو ملیفرو ینوت ]یر شرهوشاب نرردنا ویمام ء

 . ورک دهاوخ یزاب یاهرتسکباک و اهرتخر

 یژاب < ناکر رم و ناگنهرب > ملییرد ریسنس یلبل یتقو ء
 ماناو تضدوژ و ۰ تلکر ادرب ملیفب شلاووئار نادرک راک هورکیب

 «تساءوروعم ام سات نک
 , , کینه ولرامویه اب ارتانیسکن ارف رتخو ارتانیم یبنات هم

 ۱ تسا هتف رکی وب واکفورمم
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 تنی یاه

 یاهملی

 :7 یاهملق
  دندینالر توت
 رورغ نیا اربز

 رد زین و « دنتشون اجهمهرد یتسد

 تشون دنهاوخ یاهسردم یاهپاتک
 رد !رامنیسخب رات دها وخب یسک رکا

 (مدهاودنآ رچ و) دز وءای هحردم

 یامتیستماص یاهملیف نونک |

 درادقلعت ینامنیس هزومب ابلاتبا
 : مزیلابروشن مرف ؛رکبد فرط زا
 همه یارب هکنسا یتعارز یگدنز

 یارب یتح , تسانشآ و سوتام
 نتسارآ ردو تیداحارد هک یمررم

 دن رودابن [ژا دایزندیشوپ ساب و
 متاولا یف نان [ یاه ملیف نابز

 -نا ظ
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 ٍ ز محتوی رج یج ی

 جن الچیم زا :هداب ۳ تب ی اهدا

 هک روطب درک تسک ملاع فا رطا رد

 نآ هب زین یلاهبت ارگ زئاوج ندنلرد

 تشول «لواپ زبلب د » . تف رک قلعت
 مزیلایروث :هک
 لماک منکیخ سح اعفاونوچ ممانب

 مت 4
 ارثیا مهاوخین نمد » و نیعمأان باغا ؛ ترارحاب

 یراث [یوریروادوتواضق دن دوب

 و ردن اسلارا ) اهرپ اررمدق راهچل۰ْ
 رد رامشیب یاه ابور «( یتزالب

 نزغار ( ینب رماک وب رام زا)اههچوک

 دز رلبمنیمز ۰ (اداونالرت بل ۲ زا)

 ینابلاحنج مامت زار ودیل و .تسین

 هارب رثا نیا هراب رراهیئایلاتیاهک

 هدیقع راهظا من اوتیم , دن |هتخادنا
 هدنیآ یوسب ایلاتیا یامنیس منک
 ؟انات

 ایشوش , (یتنوکسی و ,وناپچوازا) < ۰ درادیم رب مدنی
 نالیم رد هزجمم - هخرچور دزد و «ادویف یابلرق لق نيا

 هپ زاورپ « (اکیسروبروتیو زا )

 وپ رامرا) زیت روگ لبثاد - هسنارف 32 نی
 ازیئاب - ظافحب رهش مر,(یتادلس 3

 ( ییلبس و روت رب ورزا) رفصلاسنامل ۲
 ( ی التس5ک وتان ر زا ) مرنامسآ ریز
 زبگنا مغ راکش - ۱۱ تعاس مر
 نوتب :ناتخرد نایم - خلت جن رب
 (سبتناسودبزویجزا) تسین شمارآ
 (ابمازیجب ول زا) دز زبم اهسوتان
 و شیب زا) عافدیب رهش - دپما هداج
 لاسزا ابی رقت هک یئاهملیف ( یمرج
 ۱۹۵۱ اب ۱۵۰ اش ۷۲
 هک تسا بچاوومزال ,دن دش رها

 نامزن[ رفستآو دیاقعو راکفاپ
 -شکسک اپششوک هاش و تشک رب

 نددوآ تسدب یارب اهن[ یاه

 .دوب ناش هتفرواب رب یاهدیما 1
 ۱>یلآ ب 4

 ۱, هناماو و هتسخ ایا
 ترور ,تتاآ

 /ادک ره تخاس نیا زا سی
 هراب و ششوک زا یا

 را وا« زب ودخ: اد تسب ز و یک دت 

 زاسب هک در, یدرم یردارب غالبا
 الاح- دل ادشو تامیالمات .یرایب

 رزرآ و دشیم هدن ز اددچهو مایحا

 ۷ رو رپپم زفع رد اریرتب یاه
 ۵ یاهمابف زا یتسءابیم ۷

 ویونعم دابز شزرا ک
 و۲ دب دو راب  داششار

 3 هکراداره و تبامح ,نارا رف
 لا رف|یاهجن ر هراب رد هدیقع اپ ظا

 ام و هتناج  دسافم عامتجا

 .دربن یلاسآ راک لکشم لئاسم
 ۱ و هیصاخ يک اب رتارج»

 بن هچوب نآرااراراو ۱ و یافام ید او

 هک تسی رب روظتمهتبلا)
 آ رب ۵ اب نب دیابن ار

 ۰ تفی رگ یکدن ززا
 0 نیا حور

 یماژا یلاون ابن 7 :دوب ینیپ

 | نوک ۱ ِ ۳

 ینالخا



 هک دشهتخاس مهیراعمر رم نابز

 ان < الوییات > زایلحمیاهملیف ارهز دنا هتشار تفقف وم یاهژادن ]ان
 نوچ یکیحالک رثاای «سیلواو ناو 2
 یناباشیاونیفنوم هک «ملصوكنپو . داجیا اعونس« اد ۶ مس

 هثبلا .دش دهاوغب هتخاس,دن |هتشاو .هشاب مربا ابروش رک |توچ رپب درک
 ج و 1

 ود زیچهده دناوتپسن مزیلایرو اهن [ فآ رطا یک دئز هکشعتیا لب

 ب دو اهل رصع ی
 نوچ یران آ دبدجیاهلاسرد ۳ دن نو ام » اردو یاهت رشپ

  ۳ 7 »نُِك هتس ۳۹ تیا۶اردها 1 7

 « (اداوتالوت ریل[ زا ) نیل هناوک دحاحضا و نیا و - تغاددها وخ ۱ نروآ و ور را ٩
 ی عن درک دتسگاتک مو زش شب یاس ۲ ۰

 ۰ ( یلعامو سونا رمز1.] زورنز 1 ویا 8 زا هاکویه رضاح رصع و یکدنز. . همادا نانچمه شرالآ یب و تل

 ۹( ین وی ون آ وطجنالجیمزا ) رایرن + - ی ماین بیم

 (یلجتآ رتیپوبوت 7 زازابل نیا مک و و ۰
 ریگتکسنیدقتنم ینح هکه دم 4 یاءرقا یابناب ور هزباج هرقا یاهناب ور هزبا نو

 ارتعا ابن۲ فرکشزراب مه
 یاهقروزونه ابلاتبایامنیس .دن !هررک

1 72 ۳  
 و:دش یزابدب اب هک ررادیرایز

 ب رساک یاهبشو هتسج رب رثا هک 0

 وب یاهژات هنکن یتیلف .تخاس

 هجوت زا ش ۱۰ دوزفا ایلاتپا

 ۰ هبنچب « تققح و تیمقاو طیحس
 درب راس ار اهن ] یوحت هجب رو طچدن اهم ین توجه اهج

 تخور رطن نآ قبص كيئامارد

 ۳ كب یعتاو او تسیادیم یبوخت وا
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 1 لصاح و هجیتن كبب ندیسرنار رک راک ۳

 < یتن وکسب وونایچ وا »و تساهن ا رعاش
 رگتهنص ثكيرادااشت مدیفسشداب

 داردها وخت ءزاجآ شروخ زک ره هک ۱ 0 9

 هتشار هتوک و جوبیراکفا و دیاقع

 ویدازآ ملیفكی دین.

 .دنب وکیم یا هدع یت» :تسا كلبتن امور



 ۳۹ ِر 1 زا ار او دوخ سوصخرر دوشضرهرازاب هتجرب

 مع ناسا 3 -ِ ادیم ناهش هاجم دقننءمراغرو اههفوکشو

 ۵ مد 7 نورکلنچ هوش 5 ی 22 :تسول دامی ندوم رداوو حس 2 و ردت| ۳ 2

 صد # ا ی دباش 0 ۹

 دهشاب وا یس نت ۱ _متخاس تماد نی راداو
 ءدنک هیهت

 ملی * ۲ 4

 مش :ِا ینادرک راک ۱  تب ۳ و ما
 و تسا رکیدیکی هک« دوشیم هدناوخ ملیف تعساركاتسا نررل سیم یناهکان درکین ارثیا روصت یکچیه

 5 لب -نییماص بلاچ یاههتخاسزا هچب راهکیروط, دنکیم تسو جیک دنک سک یتیقنوم نانچروب زم ت

 و نیوضترخمو یضفارف ۰ دتسرفیم سپ شاهناختب ار  ضرصم هب نویزیولت رد اهدمب هک

 چت 2 بم روب «مایلپ و - یلاع ارووخ كرتخد هک تساجنیه ملیف رگید راب و هدش هرراذگاشاس
 هرات » ر و 9و هتایشو دیه هدرم نژاب هج دن زاب شن اتعادزا سابتقا یاهزاخ تر ۱۹۵۸ هب ررف - هقق ۰۵ ۳ ۹ 2.

 ولی ميج ۰ زوک ادم كب یلوج ۰ لاک ابیرول بو 0 7 4
 ط ۳ کناف راست زابلرا هک یاطق نانهب ارووش ششنبو شید و چنل

 ٍ لدل هل اتساتريار  7 9 ِث

 ۳ ۳ و دوشیم تزی یاهرغمزا اتلفغوا . دناسر توشار (یگنع) ددرزب شر تیه ۰ یدوريل وی ناسردرکتاتال ررگیدک ...غوشرم نا دوغ یروچ عوتع

 المیرد مان « (ءاردولم) اکام تح لحاصزانت ی 3 بس , ِ 1 ,دتفابم لحامرانک شناچ هبت دج زاراجلوسم«ندع شع» 2
 مر جد الی 1 ۱ ز نودب «دهدیم شناجن كاتسا یلو یسنادرگراکب نتکادورپ تکارپ

 "ِ فر و .او دیدج تر _ییتح ۳ 3 3 ۰ ۹

 رب ننک اددرب ی 3 4 یتیت رآدیالآ یب وا هرکچ دمهقپ كرتخر هکنیا ناژكارداابو شوهاپ ييبق درم
 یئاره یاون یارچ -وو رب لساک مایلی وةزام را -. ناتساد . تسارطخ رد شنا هدرب یلایخویا ها ضاراک كي وکسارکف 27

 رگ باش  سیوپ گاج هتشون شورف رپ باتک زا سابتقا نشکا هی هوگچ رزومآیم نارگاشاتب رد اههفوکشو هکیترومرو «تسا
 انس نلاسب یچاشامت دن ماررولم جواگرماکش فا ح

 1 مامتب ماردوامكب «نات درملکنج» ۱۳۹ ۱ زا یقفح و یعقاو ناتساد «راب

 رویم شیرنف ججب «دا . تیاخیلروچاشهتو تسا لماکیحم ." یوننم و یناحور طابترا یاهدرم  هکدوپ وا مهو .دوب یندنلک دا
 / ؛ دنازرلیمو دناسرتیم اردوخلایخ وراک دنناوتیم - دنراو راتفررذعاضواو لامعا ناتآ رب یگنچ فا نیاود یمان

 زا رهامتس رانس , تیاربار . دننک راز .تخاسهزینزدم ار نامی كولسو ادوتح,نیارا هتشذگ . مينکيب و ی لر
 الو تساكرسو فیضمه ملیف ۹ صبو زا یتسدربزاب سیریدرتول

 رزاسبن یضارو عناق ار نایک تیاو رن دراک این هکیدیدج ناتساد
 رو كب هکن[زا شب ملیف ۹

 ۱ - تسایرتن اموک د ,دشاب
 ثاعور نایرجاب الصا ناتساد

 اهنانکیزاپ ,دش میهاوغت ورب ور
 +ارو + جد ب جرب یه

 ییرغوتفکشنافنا و هفارب مجار

 تربار» لماش كچ رک لباف 2

 نرول» ؛ ملع لها ثپ . «تاتس
 هتولوباوو « شراک اد مه لا
 هب اهنآ هک تسا یاهچ ««یدود
 .دناهررک لوبق یدنزرق

 اراک یاقیارد :اهنآ سره
 حرخب تراه+شی وخساسح ]

 یرر]تنکشیاهینامفریو + د
 رتشییاب عاس هسر مد

 بز 2 ِ ۳ دوشیم عورش ینقد

 : " ۱ لاس جن دا نچ
 نسیووو :



 ۵ وتج یی بجای رج ی حج یر

 اتلفغا دننشک ژاب هعر زسب هبهشلیمان لب و نیفدن مسا رم زاد (۳

 واب ینهآ «خاخراپچااب كوب و دوبن ادلسب رگ هب ژواحت دصفمیج

 دشر و(لح

 ودر تلرت اراحنا میح «دادتاحت ۱دیاسا میح ید ریانیات

 ۱ وب تخادرپدهاوخنالطشواکب رگید دعنم هک دادل وقیاتیا

 ۳ 
 هتدن وب مپب هراب ودتس ال امو درادتس ودار ادلس رد ه؟ دمهق

 ,يواکس هایک و تابت نآ ردات دزک
 رب اد شنی. ژیاههرفح یاتیات یاضاف و.دو هدش روشفآ رشا وناک ر رب زا یکی یب للمیچ (

 شنامشچ درک داحبا یرابع نیمذرد دوخهجلی ابیتقو یلو «میج هک یتفدیلد :,تهریذب .ندندضرق لوییارم گفت ۱

 ضد اجتبآ دد یک اداهالطنبادیاش» :تفکی انیان , دیتخرد ادرگ تناجااوشرودپ تحاوخرد : دید ادلحوخ یاهییرگ

 (نانای) درک نیمزندنکب عورشهرابودو - «دشا هدرک دژاس .دع ةماجم آ ردتماقا یت+میا ر ارادلسب رگ هک دوم یسد

 یه
 تر

 0 و و و و ی و و و و و و حس 3

 ۱۹ ی



 یلابورا یاهرودک رد « اینات
 هنارفردوتحو! اب رمارد تتچه
 نسیا ۲ تسا لادتباو داش دوم هک

 ,سکع هیهت و تسامرج ان وناق لبع
 یساکعلدم هکیاهنززا تحل یاه
 رثهاب دن وشیم
 ثروصب اهسکع هن وگسب تهج نیم:
 رد و ددرگیم پاچو هیبت قاچاق
 ءایس رازاب اپوراو اکیرما رصارس
 ۰ دراد

: ۸ ۹ 
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 ی وب
 ف

 هی

 ء | هشب
  تح

۱ 2 

 هک ر و,دم بس

 1 ۲. فن  ِ و وب

 وس تلتنخم یاهو و رثاحا
 یاماها رناشب | رب هلجم نبا «دننیم

 تسا یبوخ

 اهیضوت نیا هتبلا
 یعوضوماب یطابترا

 یاهسکع نیهشم۱خ كشيب و درادن

 د ناشروسخ یارب طقف ار روب زم
 یآ د* ۳ دن | هنشاو رم

 تبیساثم یب ناد جچلاح نیعرد
 را ام زی زع واک دنناوخ هک دون
 ریاس «یرنهد تاناپرچ
 دن وش ملطمزین

 لوماسو یسواک راک د
 هرغولاوسب نایک

 رایندت رفت ورره العث هک دیسراجبا
 هدیش اندنتهیدبدج یاههلیف هیچ
 نیعرر .دنهرناشن المع ار دوخ راک
 رطا [ و فر ۳ فرطا [و فرطنبا « یاهدع لاخ
 یاها ماتم هک هتتسه

 ر تافالتخغا شا آ
 دن رادهاگن نشود

 رتفورو + ,شورزور دنچلخ*
 ارفاد نبازا يک: نا رهت رتات
 هک روب هتسشن یسواک رنگ د یاب ربز
 یریچ مسایفزا الصا لوماس «ب
 شزا دیایب ۵ دی وکیم توفم
 دنچ ملیف ان وپ رانس زا . دهص رب

۰ 

۷ 

۲  ۹ 

 ایزو

 سا

۳ 

 (وبرانس یارب) ۱ 1
 هدیا شرورب 1 هلصاد اف و
 وب راس ماسف مهدعب « وب تاک

 ء یاه هش
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 مر ناو تا0
 زف اد

 م هناش ن
 عرله زفا» ب

 نید
 فرظو, دار یادص سو-

 زیاست ندناوخ [ ءایدج
 اس ران, اوخ ۱ و نگر بنات

 ابی رساع هل وص , هو و < بی
 نیاعاطع» ار فپ اصت نیا درک تساو : تاک یسراک شن

 تش,زااهنآ رکمهو تخاس «مرخ نمزارکا ؟۱] لاعو



 ر,ددها و نیم آ هود

 دنا لباجت رازا یراق 08

 «لاح ۷ مو هدسب رته» نا
1 
 تاع وضو: هل. را رد #

 ی ره لا اهم هتنه ینآ 1

 ود فارظ «ب دوم ۶

 تکر شیثيا. ج)

19 

 وا و

 دن ادب ,سک ره زا رثوب الا و رتگ و

 یووهعنادنمر ته هژبج زا میوب ز#

 یه + سک ره هسک تسا
 راکتاب رواب1 , دنو ۱ ار ناش

 به فعوتیااب و ,تیث ناش ریه

 یزارد تدمنا رهت ث اب هک دپاءیم

 ی ءدافتسا وا منش ووع وزا تسا
 تسا هر رکن

 واد تو یئصرف ۱

 مرا یرساز )کال
 دصاق , لمس برج ملی ناکشیپ
 تب ملیف نا یوصخ رد ؛ ثشهب



 وزادن شرتخد, یهپجوت

 تور یرتخ و :ژ یه
 شا ول ایب زب هک تساموصعهو یشحو
 ارشیوخ یشح و مبط و دنکبمن یئانتعا

 كرمژادعب ,هدرب تراب شن اشب وخ زا

 « اهشوک رخ نبب وا , شا یل وک ردام

 كيٌهب رک » نغژ
 كر زب وااک فا رطا یحاون ناوتان

 تاناویح ریاص و مشب

 تا هدش

 تزاب ماگنه « اهبشزا یکیرد

 وكیرات ءداجرد ۰ رازاب زاتدک
 دو رکیم هجاوم «نب دركج اب یتولخ
 , كج . دزانیمنردن وا یوسب هک
 - و رشم ها ررداردوخ هنجل |میظع رصق
 یابن ز نتخ ادن | مادب و راکش,یراوخب
 درمکب نونکاو هداد فک ژاناوج
 ردارل زیهوا .تسبذ شیب یدصاف همیث

 هبذج» ۰ درو ایم شا هناخب روخ هانپ

 شن و-ف) یتاهر هل رتخدیگ دنبب رفو
 هک دهاویم لزيهز|كج . دزاسپم
 ورب رسب نردن وارد شرت ار بش

 وااک هبات دراذگیم رارفب یاب وایل و
 شروخدپقیم هکیلاحرد « ددرگ رب
 مجار كچ تسمن هقالمی كاچ هب مه

 , دن ادیما ی زبچ ین اهریابیزك رتخدب
 ار هلحمیاج همه هک روشیم مصعطقف

 رگبدراب اروا هکلپ اندنک وجتچ
 . دنادرک اب دوخدزف

 شرت: دلبیا « اهزرززا یکیرد

 یل ودریذپ
 فوطمم كج یرسب شوج و ماه

 جاودزادایخی

 - دراوداو « ناوج رب ز وب
 ك رتخ ر یشح و یا

 و ریگیع میهصت  تسا ۹

 وا حاووژاب شردام رظن بلج اب

 دراودا اب لزی
 یتسیل ] هدیاكي , دنکیم یلوانز

 یقیفحیونمم قذع یوجتسج ردهک
 نما. را دیوگیهورا وذا .

 دهاوخ یکدنز مکچوک رهاوخ لم
 مهاب هک دهاوخب یتقو ات ور

 < ۰ مینک یکدن ز یرهوشونزنوچ
 « دب اییمار واهرخهلا, ثجیل و

 شرزنب هشیمه هک دهاوغیم ل زیهزا وا
 زا وا ؛ تسا ودرم لزیه . دیایپ
 - ومسلط» نا ول وک ردام باتک
 ار هچ ره ودیرگیم نغس «نونا
 فب رمت تساک ومک نودب دن ادیم هک
 . دنکیم

 راکناهک تس یدرم « كج
 نردن وارد یو هناغب لزیه . دنآ
 هلجیل و . درب رسب شرزتاتوو رپم
 محریب و بلقلا یسقیدرم « هاوغلد
 ناب رج همهب دراودا . تسی شپ
 كج هناخ ردل زیهدن ادیم ودرادعالطا
 دریگیم میمصت وا . دنکیم یکدنز
 ار شرسه درادناکما هکیوحن رپپ
 , دن او رگ زاب ووخ د زا

 كرد ل زیه «كج لیامت فالخ رب
 تسا جاتعم درا و دا قشع هب هک دنکتیم

 ..» ددرگیمرب شا اه راابو

 ی هم ۱ ث 11 نم «

 لس
: ۴ 

۱ 

 و 8
 6 ب فا ر ش و ۳1

۳ 

 و د 14

 2 راک !مامت

 زر وادیما اهن

 تسا شرا داف و
 . هتق ر- سد زاٌهغب ان
 فیض و تسص نزول

 از وب رم ان یمضواب . هلاص
 زا ررزاو ۰ دوم ارد نی ودلاپ ۰ -نسهب کیف رترد + مکهمیاهاچ رود شه, سه ف زده درک ۲ وه ایوک هلذب كن ریبآ یناشچاب
 ماب ینزامشاب» دیس رب شا یمدق . اردو یعیبطتلاح رو ریموران ول
 اب ۰ دیسانشمه ار بک رم زا هباروا و. دهدیمتسدژآ
 زایکی رایرآو » دنووب ةفک راب  -رطضمنز - دنزاسرربمناتسراپ
 رصاسم یمیاکنا كرزب ؛دنسی وا مس نیناجهلاراد ۶ دیاو ؛ دصرییم هلاب



۱ 

 جن

 ۹ ویو

 ی اس و 7

 ۱ 1 / ۱ , ب
 , 1 9۳ رورا 5 ۱ ۳

 مان ِ روز رم یاارگ ی
 , ۳ ۱ ۱ را و رهم بانک

[ ۳ 
 ۲۳ ۳ را !اثیچ 7 1 هاب ابر

 ۱ ار هه ز یک مه ۰
  ِ ۱۸: ۱لرو
 والروا رآ یراه دوب وا شو رف رب یایک

 وا ۱ < لا > ربوش حرز ۱ ۳ )۹

 | را نوک ات, مرا وبس رب اب رءاور

 / هد نو. م یا راعماد
 ۳ و كر وبه كچ وک ناب ها رم هبذق قو کن

 یاب « ۰ :سک را « ی 1 « پس 15 ؛ هایس

 ۱+ و هم
 روا زوپک یاهراآ نب رتلکشمزا نا وب
 زونه ۱۳۰ لاس ۱ تساف هضرع یمااو قاتسود رنپب نامنوه

 نادنچ دنا رک وم یارب - هنشوا بو جم و نوثفم + دن | هشار

 هوش ز و را هک

 یاهرواب ز ورک
 مبرشوف و رب

 4 سکااب هل ولارآ یس
 دپ اش دئل رب ۲ ناچ

 یامنهس یاد نازاسگنه ] نب رثف و رمم

 , دنشاب ناتساگنا

 و رشلا و ماپلپ و

 زوپمک «لبهیتسانارب
 گب زوم ابا یا رب هک ,هلاسلبچ روثپ

 شاک > یندش شرما را مایا ثاا

 یارب يروآ ناسه كب زوم اندش

 ژاهعب , هزاسپ « هلاودزد» ما

 دن ۱ زگب ««هلیا شیاب

 ؟روبس رب و لوار هزان را اب زوم
 < تسا یلاع

 مایف نامکب زاب
 -رلبتج « ار, یلصایاملر

 لپ روک تب راراندپوسرد - زا وج
 لبییس > ثبان هنوم زا - "تاساک

 هدهدب نوپاچدررارداو - كپدن روث

 رب

 رثکا راک رد < زن وچ رشدج و

 و یشحر ۰ یئاهد یاب ز رتخدکپ

 یا هچ و یکشبمهشف گپ دراب موصعم
 یانبارووا .دنک یعالپا| رووخ رب دب ان

 ثراهم هشیپ نئاف یاملز یاملر

 زا , قثع یاههمان , دراد یبیجم

 قرار و 7

 یهرا  1

 ۸+ یب [ داف نم را و ۱

 ] رو اف هنر هک ۰

 یثق ر نه ۰ وما را

 ٩ 6 هارد لم > ما رد یرا

 عاودزا تام «۲ ناساگنا

 رز رآ ِا  وغ

 عادد)زا یا! و
 اشعه ان واناسم د ۳

 مالپ یلاپ روم ورم حاروزا وداب

 ۱ دهآ رده ثبت زلس وا , دیوب دو

 هلب شال رو « را راندب وبر»

 یر ًاب؛هدرپ یر رندخ و ما اظو رم

 و تضاد ل رنو ایافبا ردارورخ ثردآ

 راو لرقوا . هناسرپم ثوباب لکسشم

 یاهو راسف و رحم و شش و رف رپ مابا شرم

 تشادن یلتررش , «دن رذگچمبوخ

 ترپ ران آندعآ راذاپاب یر زبو
 ثانالم ۳۶۰ ,نوچ یشزرا

 ور و لب ی ) نانسار و گول نسک اس

 نادنملالف و تارک رازل هجر

 لدد مار ر»

 یزاپ هراباخ «رازالد , هناوپد
 هاب یروگب رگ

 هروآ تسدب یراپز

 هتسچ رسپ يا ر

 هدنکیم دن ز ار « بال رد لل ردد

 هلی رله « تبالهن و«زا و

 هام سک رت ؛مجنپ یرثه یادمایا

 شف و « ین اتسپات هابسک ورزآ

 سپ راک | گندم روا لوبوس» - وه رف
 نماد هارا را ر رام يا !نسم

 مدوف ربا رماصموع ناوشقت رپاسناوخ

 هتهدپ-# | زا ی وح یاهیزاب ودن راد

 یتکل تروص ««اوب هزرد
 هبچ رت نره هفیئر ۱۱۰ تسب ؛ راک

 رروهدش هپبا ماین ندنا یناپمک رد

 ریدمس یامنیسرد | رف [ كيررت هی[
 و رک دپهارغ هظحالم



 ینفد مانمک هد رم بوکس ًامنس

 چه ایم

 ؛هلا رتشا+»

 دیوبنفپتسا-ماهب رگ اهب رولگ .بونوتفیلک
 *ملیف رول هم یهاهس تک رد



 نام ویناتسمز دن همان
 یناتسباب

 درل رز تال مهم هدنهدر ی

1 

 ۳ هثداح رب وینام رهق یاهم ین زا گیدیکب

 ,متسیبزرت سک وف میظع یناپمک

 جم سیاه 4: زور لد و ارا طب طنایبا :هکسملف

 هدرآرزهد رگ رب ناراردنونآ ریو

 تب یمابنآ شیامند رهدات.از تسا

 اب نوش هءارم مد رم ل ابقتءاو

 رلاک ی تک ناداب و رهش یگند
 دیانرم هیدع دوش ناب رتشمب ناتسبت ملیف نیرتیلاع ناو اد

 : أ رتشاب

 / اد وست ۳ ۱ ۳ لبرد

 انس ب وبه و دیدعب هد پره

 : نب ر؟نیج
 7 وف یژارمک یابیز هراس



 شزومآ هار
 ث وشیم تفاب یضوصخب یابماق

 دروم لفش نا وتیم اهنآ طسوت هک

 هالثم
 تم رکارف زر رظع هر ۳

 س هاو هتک

 ون هنودج و دناشفایم
 دن ر و ایم لب

 اهنن هن اه ملیق لی نیآ

 هوم و تاج زبس مرا ودیتاعالطا
 - وادخبم هدننم رابتخا رو تای
 :اودژاو یرادربلوصحم و تشک رد روا هکلب
 . دنبامشیم هک زی

 هراس رد زین رکیو یاهملیق
 هیهت یتمالس «مشچ زا تبطاوم

 تیارسزای ریک ولج و نادن و شوک
 یرتفب : هبسحالنع نوک ان وک شا رم

 .اهشیا لاتعاو لس
 رت رث وم ملرف ءارزا شزومآ

 ۰ ینارنفسو هنشون زا تسا
 و اهوراد هرابرد یتاپملیق

 رگی دن زلاثم گی یحارج لابعا
 ۰ .تسا

 یحارج لبع كي دینک روصت
 دها وتیم حارج رتک و هتف رک ماجنا

 حب رشت نادرکاش یاریار لمع رط
 . دیاش

 نایب هوق یاراد یتسیاب الوا
 -:نآ ار ققد تا ات دشاب یلاع

 هورک حیرشت دیاشو دیاب «کیروط
 زین لودج و سکع هنچ زا اینا

 , دیأمن هرافتسا
 هدهاشم یارب ناوتیش ینائرد

 . دون را رک ارلع ناورگ اش

 ۰ دروم

 (بآزولک )اب هدومت حب رشت رفن را زهژا
 شبابن شرسپ ار قیقو تاکن اه
 . دراذگ

 ملیفقیرط زا هفرح شزومآ
 ربغ یاهملیفژا یرگیو هتسد

 یاهیماج دارفا هک تبع یلاویم

 یگامنها ر یصوصعب هن رحرابتخ ار. ار
 ب دنآبم

 یکی هرابرد یلاثم. هراب ود
 قارب ماءورک هیت ووخ هه

 هراب رداهنآ زا یکی منکیمرک ذ اش
 استح ,تساكلثم لافو نرامسردراک
 نداسموعزو رما هکدب راد عالطا
 فلتم عاوناو ؛ دناهدش هزیئاکم
 نددوآ و ندعمرفح یارب نبشام
 هدش هیت نیمز ح.طسب ماخ داوم

 ندمم رگراک نارا ره اتمرط ,تسا یدادربملیف یقیق-لمعزا رک ! اما
 هک روطن ۲ ار هفلثغملحارمو دوش
 نادرک اشدنهو شنا هداتفا نافخا

 تسددهدرک بک یرتشیب تام ولعم
 روضح لدع عقوءهرد هکتسنآ] هیش
 . دنا هنشاو

 دراوم زا رگید یکیزین نیا
 .دشابیم ملیف هدافتسا

 ملیف هقلح كيزا هکنیا رگیو
 اب لبچ ؛یس. تسپ دادعت ناوتیمآ
 فلتخم طاق رد هد رک هیهت یبکراره

 ۱ آ
 > وب یک

 از

 نیا هارو تراجت شور ملیف
 هدنتیبب ندش قرغزا ار الاک تاجن
 دژوم ایم

 ترفزا هنوکچ یتنکناوخاج هک دوشیم هرادناشن ملیف نیارر
 هن وگچ:هو رک یربگ ولج یتشک ن مش

 کارب و هیفعتار ایردراد كن بآ
 دنیامتم هدامآ ندیاش[

 هدش هیبت زین یرکید یاهملین
 .دزوم ایما راذغ نتخب ار هاتف

 , اه ناتسب درد اهملیف نیا
 شیامن ضرب اهوتیتسا اهنآاتسرمو

 . دن وشیم هدراذک

 سرا ده رد مایف

 تیمومعللال دزا یکی .دیاشام|
 زو رب زور هک یرتیلیم۱ ٩ یاملیف
 یاربنآ هدافتسا دب ایم شیازفا زین

 هانهرف ترازوطسوت تیب رت و میاعت
 . تس)

۳ 

 ه یاهلف اپ ار مدرمروشک |

 ااج یایملف « هدوب زوم یر
 ۳ رآ نلرمپ سرد سالک رد سالک رد
 ِ دن راذگیم

 نه ناورد ۵ ملیف دو
 ۳9۳ 430 تامواعم هک هزادنا

 ,نسپ
 دل ربب

 ناش سرادمرد هک یلاهملیف
 ام وشر# لماش دن وشبء

 دتفاس

 هداد
 وز

 ,یرادعم ؛ یمودخ تاعوخرم
 هرادیپ ,.. «كپ زبا «یمیش ءاهادغ
 . حرام یاهلیلو تشادهب و مرلع

 از

 ردشمامن لی نارود یتقو
 دیامشماقباریمج« لر مایف مهژاب

 لفش باخت ارو ارامش عادتبا

 لیسحت فلتخمیاپهار « هد رک كمك
 ,یرامعم ,یسدنهم ,دهدیم) ناشنار
 یحارصنویسا روک د:نامتخ اس, یمیش
 هراک رکید عاوناو ..یزبشآ ,دم
 -ناشنیارب ملیفزا یرتهب هار نم
 مدرم هب فلتخم یاه هنرح نداد
 , من ادیت

 حیرشت زین الف هک هنوگنامه
 كیک هرح باخت ارد ملیف « مدرک

 .دیامنیم هدننیب یناباش یاه
 هراب رد"8یمایف لبق لاس دنچ

 ناشبامدرک هیهت يردارب و رهاوخ
 هدلو ۲ یکدنزز یاررب هک دنتسن اد یمن
 راک و دنرکب میمصت هنوکچ
 هراب رد" ملبف نبا هراپ تمسق .دشنکب
 تسایفلتخم یاهراک رلذش باعختن |
 : دوشیم تاای هک

 دد مدرک رکذ هک هنوگنابه
 :  فلتعم یاه ملبف یموبع یاجنلاس
 ۱ طسوت دوشم هدادناشن مدرع یارب

 طاق مامنرو ربن راپس امهاگتسد

 ۱ دن زاسبم انش۲ یکیزک |
 ملبث رشل و هعسوت یاربرن
 1 رک

 شیاسنوجشناریرتشی دادمت یاربو  باذا یکیرو مر و ًابمرطاعب ۲
 ناوتیم زین ادمراون طسوت هداو

 هدننیپ مهفب «هدرک حب رشت ار لا
 . وومن ثامت

 رگید یسوچیب تروصرهرم
 بوسلطم جباتن ناوتید ملیئزا

 هاشم یسو رملف ملیف كب تاسلج

 7 ملی مدرک | مچ
 غیضوم و دوب هدش هتشاو 3 9 ۹



۰ 

 رالیامس 9
 اوههدننک كتخ اتش نی رد یوم زهجم

 ووتسجت هنداح اهقتشت
 الاتیا یامنیس تعنصیعامتجا و یداقتنا مارد

 هر
 و

ِ 

۳ 1 

 ؛گلا رتشاب

( 



 ك ۳۳ص س یاقآ

 ملیف یابهناد رک راک بیت رس ین وب لا

 لوس دنوب اتسزویزت - رز حاد وپلمجم
: ۱ 

 ام زاسپ «یتیدوبدار» یاشیس دئب وکیم
 رو: زم یامتیس حاتتفا

 مرحم م
 - ۳ وون ۷

 یعطق خیرات تروصره رر"دش دهاوخ حاتتفا

 تسا هدشن مولعم زونه

 یناغوسزا عيراتناات  یاقآ (هیئاضر) یربخ ابش دیدج
 لیم اصخش هار نییام ابوک تسا هدشت ِ 1

 ه- خساپ كنیا تروصرهرو دیآهوومرف ی روهوب زد
 دیچ یک یاب رهزاروپاک حار هلب-» ۰ امشلاوئس زا هدنب هللاو-۲

 زا مرادن یعالطا «می راکهاثکام و مایفدیدجهشیب رثهقباوس یاق

 نیاو دنشابیم یراکن[> ناشیا-۳ دیئامرفب لاوئم «یبیبط جریاد

 رکفپ هشیمههکن ] , دن راد( هناخ) ناشیا حالطصاب و تساینلععوضوم

 ! وکخساپ ؛تسابش

 < هتفرواب رب » لبیک كرالک ملیفنیلوا-۱ یاقآ
 نارهت رد یدایز یاهمایف یوزاو دوبت

 (سک ر) ناکتشرف هتسد هک تسادوجوم نابهرداهرف
 هتشاذگ شیامت شرممب زیئاب رد یوزا (زورنا وم) وجارجام ژابرس
 دروهرد و تساهدیس رن هجیتنب و درادهمادا فالتخا - ۲ دشدهاوخ

 هزیرغ زا و درادمان «خات نیمز و ب۳ ماهدیقعمه امشاب هدنب مهنآ
 ۰ تساعالطایب ریقحزلیک ربیل وتن ۲ یاق"آیسنچ

 سی وایرج و نیت رام نید زا دیاش - + نایاقآ
 یملیف لاسما ناتسبات رد اراک ابن یامنیس ظ
 یاهریشو ملیف - ۲ وراذکب شیامن شرممب حلاصروپ-یوترپ

 طسوت لاسءا سمسب رک ردو دشابیم ملیفرون هم تک رشب ناعتم «ناوج
 رد زیئاب رد ار یایسب رکو-۳ دشدهاوغ هداد شیامث لفیا یامنیس
 ,دیرمیها وخا راک این یامشیس

 نیضام و دوب ماوت امشهمان ( هرامشنیارد یاد آ
 مينکیم ضرعمالساهن ۲ لاوئسهی خساب ید ۱

 هرون ءابتشا وکخساپ دروم رد الواس۱
 میفتس ریغنیهونكي اهتدم زا سپامشو دنتسی وکعساپ ناشیا اریز دیا
 دافتن |هحفصامود ؛روءت مهاوخن شومارف رعرخآأات هکدب|هرون هدئب

 روما میهاوخ «عحاتناد هراب ود زیئاپ ۱ هللاهاشنا ارهتفه یاهملیف رب

 لوا هبت رمرد یراگن همان ظاحا زا یرومیترذآ هللااطعیاق ۲ اموس

 اماب ناشبا- ۳ دی شیپ هچات اراک ایت: یامنیس الفس۲ ,دن رادرارف
 زبئاپ رو (میهدیمن لوت)دیاش زین ارابنیمهراتس همانهامو دن راریراکمه
 .ميلاسن رشتنم

۰ 
 جوز ملیف نیرخآ < شاب رادیو ۱ هزیشرد ۲
 زا یدایز یاهملیف-۲ دوب یه رویش یوفطصمیرخن

 ندرپمان هک تساروج و«نا رهت رد دنن [ وبد

 تسا یئدم نونلگساوررسپ . ۳ تشیترردقم «دفصنبارد اهنآ هک
 .ميدوبب رکتمالبف اروآ یجخامد هررگ ثوغ

 ۹ و رط نام كيمارو اب یاقآ (زاوها)
 ۷ ی 4 2 

 روراب تب یراک .دمس رز نهی

  لد ل یو ررت نامرمق ن رد _س
 ۹ تسکشل ثرب ملیف نی رغ [-۳دوشیمافبا ار اتسوویاناس

 ور یاه زب) 2
 درادمات (مهزآ

 حس | هتف رگن یراکسا نو ات دل ن یاقآ

 ی ۲ سکه زا یکی اتش شهاوهبانب و

 [ مبدومن با هعیفص نی اردار شب ابی

 رداد ین نخ

 راز . تسا هدیس
۲ ۰ 

 یا رگم دشاب هداام باوجنودب امشزا یا همان منکبعن رکف و مب

 غایالزف .ث
 ۵۳ نل

 کش ار ادیجب رپ وا ولانیج شف رح نرولایفوس ابوک

 ر هلجم رثلدب < اههمان هیلکب نوک ات - ۳ دشاب

 دشاب هد رک مک ارنآ هک رابم هنا

 ی اف[

 ار طمیها ربا
 نولرام و هدنبهدیفپ -۲ دندوب هدرب گک

 را رثانیس كن | رف تیدب | اجشی زا ملیف رد-۱
 ار راکسا :مرد «جرد «زئاج دب ران ود

 وتسادازآ مدنقع هتبلا دشابیم روب زم هثیب رثهزا رتدنم رنه « ودئا رب
 , دیشاب هتشاد ارریقح هدبقعفالخ دین اوتیم امش

 دلج یور ار <ویاماینیجریو» سکع۱ یاقآ
 ٌ را رت ر + پاج

 اهروشک ریاس افتاب یملیف لاسره سکر هی* وردومحم ۲ > یامنیس روبن رارت-( دومن میهاوخ پاچ :
 زین يرویتامرونک؛و» زا . دشاب هدش یرادب رخ الی یانیم طسوت ایوک «مايخربع» ملیف-۳ دراذگب شی امن شرعسب

 ,دشدنها وخهداد شیامن بی رتب هک تساروجوم

 دل نل آ



 ثرتک و دوشمهداد خساپ؟تب و اه« یافآ
 ناوج همانكي لوضو زاسپ ۰ اهن" ی
 بش هیات وش هدادهام۲ زا ذوا* ۱ سمش م]

 7 امشیاه همان ع
 سس ون ۱ اوتب تالیطمت ندیسر اب مراودیءا و مبلاطار ام

 ۱ مهد خساپ امش یاههماب

 زبیاب رد ار «ناتسودنهردام» ملیف-۱ یاق7
 ۰۰۰ س وعب هیهاوخ انایر_یامه یاهامشیس رد لاسما ۱ م

 < سکر ن »و مناخ منکید رکفس۲ دید
 ۳ یو اد ب ست نارپتب هلطم اکارو نایرج زا اریز دنوش اه رف فی رعج ناب
 میها وخ اچ دلجیور تصرت رس ؛ر رامک بیلید و سک رث یاهسکع-۳

 «راب رهشونمو ملیفرد - ۱ یاقآ ( ناهنصا)

 روب زم یاهصقر و درادمان (راکاروبد) ۳
 نادنمرنه و ناکشیپرتسه طسوت زن

 دننکیم تبحص یسیلکنا اصغش اهن ریغ-۲ دوب هدشارج) یلاکیرما
 - ادن ورزایلابیز سکع-۳ هیهدیمن سیخشت !رناشیئایلاتیا هجیلرکم
 میرومن_پاچ هحفصنیارد ناکدنن اوخ رثکاو امششهاوب تب اركنیبلت

 هدارسپ دسرب هلجمرتندب هک ی سکع-۱ . یاقآ (ناهفصا)
 مسبونیممهزابو هباهتشون- ۲ شده وعن نا ةنگ زا
 دينک مپاچ از( یرویتروآ )سکءنبا - ۰ ۳
 «دننکپ اچ ارمسکع هک و کب انیسهراتس همسومب هک دسیونیم همانزورره
 اصخش یرویتیافآ ارامشلاونس نبا پاوچ و میهدب می رادن یار

 ووب هدشمرافتسا یئابلاتب | یاهملیا زا-۳ ۱ داود

 ترلاقم هلسلس دیدومن هظحالم هچنانچ

 نبا و دشعطق ماتنازالبق روب رم
 ناک دن اوخ رثکا تساوخرو هجیتن

 ثكي ربت امش صغشب ارامش بلاجیااو اناوت ملق انمض دو

 یارب ار( روطا ری.!یاهسوه) تسا نکسم-۱
 هلسلسب- ۲ دنیان رارکت راب نیمدنچ
 نیمهرد لبتیدنچ هک امنیسخیرات ترلافم

 همجا رم دیسزپ اکیرما رو یتیسوبدار یامنیس - ۳ دیئابن

 مرادشآا رپ

 اماو منکیمرکشت دیرارهلجسب هک یفطل زا  یاقآ
 ناک لا طوب رم رابخاحرد ورومرد

 هک تفرگر ارت یرو-هلجم راشتنا خیرات
 -: ِ 

 جردنمام هلجمرتاعالطا رد ربغ پاچزاسپ روب ز*ل

 لواهراتس

 وومن ميهاوخ پاچ دلجیور هدنب آرد مهار تک اباربد ۲

 تر اب هرم هلجرفدب ناکدناوخ یمظاک یلعدمحم

 تایملفا دن و ر

 نر را اد رد ری ترقی

 یاقآ

 انس تی نیل
 هکلب تسیت یشورف ریف ملیف هلجس-۱

 تهج امیقتسم ناتسودنه ترافس

 زا-۲ دراهیملاسرا ارنآ حس ام
 دلاحو دشابیم (روباک ج ار ) ,ناتسودنهردام سرفابورپ ناکدنناوخ
 هرودکی دوخ لزنم رد (دوباکجار) یافآ هک میوشروآ دا تسیئدب
 (اهلاجنج) بلاطمو تساهوون دلجو یروآممج ارامنیسهراتس لماک

 ناب زب نیبج رتم طسوت میدوب هدوم باچ هلجءهرد شیپ یدنچ هک مهار
 زا یگز اتب هک یصخش وب هدشهراد رارقواسرتسورو و همجرت یدنه
 هیلک و ووبروب زمتانای رجمامت رکنم جار هک تفکیم هدمآ ناتسودنه
 ووب هتشاو مالعا < ژاتنوموتف > میدوبهرون پاچام هک اریناپسکع
 سکع نانسودنهرد , نارهت رد ناشراتفر اربز دن رادقح ناشیا هتبلا
 سکه - ۳ + تسا هدودت رادهکل ار شترهشو هتشاد یدب یلیعلا

 زا همان ۰ زا زواجتم هتفه رد یاقآ

 هبناوتین هحفصود نیارد هکنبا نتارگ
 و هک و وشیم مواسداد خساپ مدنناوخ۲ ۰ یاههما زا شی

 .. اههمات اوج خیانت امطمییکب رظن رد ار تدمرک او دنکیم ادیب رهغأت
 2 و [زایریک و لج یار المف .دانف اپ دعاوخ قیرمتب هامود یکی
 ۱ : غساب دنشابیم دبقم یاهلاوس دقافن هک اههمانب میاهنف رک میمصت
 .دوخناکدن| + ها زنش دشاب ءانوک اهخساب انضو

 ی



: 
۰ 
۳ 

 ۲و دوشم
 در اساث تالکعسم

 عون همه هناخملق

 ده ده 5
 اکدادمت هک متفک زین رکی وراکب 2

 ووچوم هعوح و ندنل رد هناغلق

 ملرق

 یاهههلح یواب زرادمت یارار«ک تسا

 .تسا یرتلیم («یلو
 یار ایت 4 اهملق نیا

 یا هدع هک تسا سرادم واپهاکشاب
 یلیم ۱« روتکژ ورپ لزتمرد هک مه

 اه نآ زا دنناوتیم دن راو یرتم

 اه ملیف عون نيا . دنیان هراقتسا
 تدم یارب هق رفتم صاغشا طسوت

 هتفرک تاماب هناخلنزا هتنه هی
 : دوش

 ۳۵ هظحالم لباق یاهملق زا

 پا ی رتمیلیم٩۱ هییک زین یرتیلیم
 رارق مدره صرتسد رد و دنیامنیع

 ۳ ناوتیم امیقتسم هک دتهدبم

 ۰ تفرگ تناماب ملی شخپ
 ادیت كبیابملبت تیر

 یاه ملیف هب امتح دیتک هلاطم ار

 هک رک دیهاوخ وروخ رم زی یمیدق
 .دیانم بلچ ار امشرظت اتطم

 نف رظن زا یمیدق یاه ملیف
 یر تساراد یصاخ شزرا ًامتیم

 یاههفل-ندرو۲ درک رد لصا نیمه

 دنیادیمنآ وا رق یعس یبدق یابد
 | یابنلامنوچ,میووآ طاخب یتسا
 سولدبز ایهاکداب یادم
 توص دناهدرکت انب امنبس یارب ار

 شرکب بوخو حضاو اهنلاسنیارد
 . دسوبت

 یاهزادن !ات به نیا هک ذی ایارپ

 وراوید وردب یتسیاب ددرگ فرطرپ
 + هچراپ ابللاس لیبق نیا فقس

 .دومن نازپ و هدرپ

 یرتمیلبم ۱ یاپملین نینچمه
 نشور دیاشودیاپ کی روطن ]بلفا
 . دنتسیت مضاوو

 یایهامنیس رد هک ینابلافذ
 روتک ژورپ یلانشور یارب یمومع
 یاربار رون رثک ادحروثیم فرصم
 رد س دنکبم هیهن شیان هاگتسد

 یاهروتکز ورپ یابال هکیتروص
 لی الوسم یرتیلیم 7

 ٩ رب رکق هوق اب «

 أ

۱ 
۱ 
ُ 
 ُأ

۱ 
 ُأ
 ُا
۱ 
 ْأ

۱ 1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ( رارت

۱ 
۱ 
۱ 

 هجوتمو هرومن رضت

 +.ان رب نیانادنمقالع ناقتاب برق

 7 جرعترراف هن هه یزارف 4 یاه مب رفت رراق هک د وا

 (ح سه رپ دسسف یفدی یا رفاسم و
 نسم یاق[زا نآ یارجا یارب و

 میطت رد هک یناحور مناخو دیرف

 یاه تدهاجم همان رب نیا هیبث و

 هدوهت توعد,دن | هوومن یر

 مدرع هقالع دروم هنان رب !ردجمات

 دوششخب سا وخ قوف بلاطم
 امهک و وب مد رم

 میدادوزرآ رگیدراب و ميتخامرگتنم
 یلاوه یوم یوبدار نیل وئم هک
 رد و هدومن هچون عوطوم نیاب

 طسوتم تاقطیاههتساوخ تدروآ

 .دنیابن مادقا

 كم یناج : دن رکذ لپاق ناشمان
 نوتلیماه لی ءزرپآ وبل ؛ نوارب ۱

 لاو (نملک دلات وررتکچوک ردارب] ز
 رفن ود (ابز تسژ ملیفرو) ی روف

 وبراک اترک فورمم ناراکهزازوا
 , دن دوب

 < رّونیک تلج > ناراکسهزا
 عولط؛ متفهناص]) : لراف زل را

 هتشرف) نیارب وا حروج (هیشروخ
 رطاخب نیاربوا جرج . (نابایخ

 اد روف ناجرن اردحیجم و باذجیزاب
 نرتسو نهآءار تداوح هرابرد

 هراومه < نینهآبساد هب موسوم
 :دوکیم هیدوام:رظاعری

 یسانم یاج رد ار روتکژورپ
 فرطرب وون ینک بیعأت دادرارق
 * دور

 دین ادب رکا تسالاج یلیخ
 هتسر طسوتدنتسم یاهملیق هزورما
 اب و تساامنیساهن [ هقرح هک یلاه

 یرتیلب۳و یاهملی-ازا هبافتسا

 یاملف یور سبس هک رویم هیهت

 ۱دملت یور نآ پاچ نما

 . سای وام و
 | یوراریرتیلیم۲ ۵ و 1

 . تفای دهاوخ زاب ردووع یبیزو
 او مرک لامعتسا اب ماش و حبح
 توارط اب هراومه ار دوخ تسوپ
 رسا رسرد وناب اهن ویلم .دیزاسادزو
 تسوپ اویل مرک فرمعم اب ناهج
 دزرادع هاگن ابز و فطل اردوخ

 ماهدیمهفهکنآ یاب . ملا
 دک ظقح ار دوخ تس تارط هنوکج
 ور و تک تك

 وخارج دیادیم

 تر توولنو ناوتت :دچبش رع طنق دهد
 دنارتبماقین مرک طقف ارتسوپ یطع نیاو
 اوین لاستسا زا یب هبچ دهد نیک
 مزال تبوط» هک درک .دیهاوخ هدهاشم ًاروق
 اردوخیئایزو تفاطل ندب تسویو هدشنیمان
۳ 
 لیکدتیجس یاهلولساهتویلیمزا ندبتسوپ
 جشرت اهلولم نیل يناوج .ماگسه هک هدش
 تسوبیمرنو یئایز دوخ تیرطراب و هدرک
 شبات ینارد ًاضرف هجتانج ۰ دننکپم ظفحار
 نارج ساتشار» درشمگ تبوطر نیا باتنآ

 متسوپ سیو یشق زا اددجم دوخب دوخ
 ۲ هاگن بوطرم !.تسوبو درک
 هدنک اهاراس نیا تیلامف نامز دوره رنارد
 ریز توطر ناعتا هک وب دنهاوخم-ریاخ و
 سوپ تلع نیدپ  دیامن یاربج ار تسدپ
 هتلنخ و هیرک ادیپ یرت دایژ ینطع ندپ
 یهاط تسوبر» هلورچو نچ ًاتجبتو دوشیم

 7 نا یارب نکتت ار ۳
 داجپا ی نبا و هداد
 نا

  دنامب نوصم كورچو نچ تفآ

 تیم 1 اب تبرسوا
 نادقفو ترهک رثا رد 2 مزچ حیرت نکس قد تسوپ نیربزرشفزآ
 ثرطدنیا داچیا یأرم ۰ ددرکیم داجبا ورچ,نیچتسوبرد اجردتمتبوطر یشرتا
 هبهن ندپ تسوب اب یناجتم یاهدام یلاملآ نادنمتناد تسوپ یکششن عفرو
 بجا مرک هبلرا هدام نامهو :دونیم و هک دنادرک
 لماتمرد اد تسرپ تیرسوا

 وروآیم مهارف او تسوپ یمرنو
 ثابحوم هراومهو, ظقح يگننن د یکشخ

 ۱۳ 4 مرک

 ۱ 3 نااد یراصتا اف

 ۱ ۱۳0۵۷ ه هیسورپ اوش یاس

 داند ار اون
 . دنزگ زا امش تسوپ ان دینک

۲ 



 لانییکاّس» یاههایس
 یا ت هو

 ۳ رس

 35۱ یهو ده ناف یر راکهاش

۱۱ 2 

 زای رمعنآ هدنزوم آ هچیتنهرخ الابو ریذاد كد آ ,یدم۲ یاد هوبص هک یملذ

 دش دعا عن رحم اش رطاح

 یاها هنیسردع اطقنا نودبلاکی هکی راکهاش و
 تساهد ربیوررب ناتسودتهكرزب هرایشت ۱ یلووک

 هنکبم هیسوت دن هنتتالع دوخنادن زر هنآ وتدامسب هکن لک دوک تس رب رسدهابلرا هلکبادیتالغا راکهاش نیا ندیدیامهامن
 ۳ ۱۳ تا سرب رس ۳



 ۷۵۱۷۹۲ راررترس سوی وت|
 ی

ِ ۳ 5 

 هیس رب شح رابدزوآ یزد ع وضوم زا رب هک

 ۱ میت دوجومهچ ۲ یت4

 ۱ مو دن یخ ام رد 6 من  " ِد ۹ ِِ
 یوحتسارتا و تسا یروبیاهوم بحاس یرتخد یتعو هینک یم

 تس یدوج و«,دش ورق زان و دتک یم یرلدو دروآمرودن و
 تفرنس زا ومش

 ٩ تسا یناسج مت رطاخ طقو « ندرت لصاحیاتشا وتسا

 دنان یقابتریجتلاحدددایز * دیداریتن زیتقو «یناج» 3
 ۸ تمن و هخ یتاصع «دزاحم ری»>

 : درداب مو دناسرواب اریدوخ نا وووناودو ی
 - 1 ت یلحمرد ون افشرداروابشید .مرادللد  یمتسود _

 سیلا ۰ مت ز فرحوتابدیابیم ؛ سل تا
 تسه ,شضع مهوت «تجفغ یون .مشد

 13 1 ۹ گز

 هکیاجنآ ژاو دادینیوگ یناج یاهفرحب سلا نکیل 0
 3 م هلجم

 ما دالماهک دوبهجوتم * تسنادیمارشتز قالخایب وعب یتاج ِ ۳ 9
 م یاهقالع هح )مک هک دروا رطاعب و تشاذگ بقم یمدت

 : 1 3 یک ۴ دمدب شوگ وایاهقرحبدهاوخیت ۳
 ۳ ۰ اب مح  اوسو هجاب ارتا و تشاد « نایرع تقخ » هلحم ه

 درک دووخرم یرهوشاببیارت نید,هنت) سست 7 ۹ 2

 - نس»هب ودوشب یوم وبا رواوسنی رفا مریاسدت امتق رگ می ظ 2 21 را تتس تقفرگ و
 «دایب نیشامزا <نآ ءزنس» ردنی ریاسلثم زا و دورب <نآ وژ ] وژ ِ ۳۳ : دیس رپ هزاب ود
 ۰ هسانشسن ار یناجادم ایت وث هکنانچود ریگ ویدوخهارودوش نم هفحم 2 030 ی نم 7 , 7
 تسشن شیل هنصیوو و تف را سوپ ون!هلب زا شهح باب
 دوشرود وا زا ور ۹۳ نر

 لب نی
 ام
 ِ تفگ زگناتقدیتحل اب دوملم

 وینک یمسح هچوتهک منک یمعلرد ییوخب هکتیایارب -
 هک م رظتنم مک یمرکف وت لثمتسردمهتم دونک یمهچتل درد

 غاربیزیجابیک

 دراد شدوخاب هکتیا لتمرتعاذک م 20ت ویتمالک یاح

 : تگ هدمهرج

 - درادلوپب ییجعصرح دشوت یم بورشمداب زرا

 ِ دراشفیم شخوغآ دا رمهک ی اگنهیل و ترا رقهع ه زادنایب

 وتیهاشیارب هک ائدنیا ددمتسه یدرم اهتمیوکب مناوتیم
 . مزادیشژرا

 - زیچشلد ددو دوب رکفیایرد قرفهک ینامز «یناج»
 شراکناتتر هکیماکته ید دبدیمنآر یناج 2 تمگ یمیئاه

 وناهگ ان تشاذگ تقبحیاندب مدقلایخ یابند زا ودشمطتتم
 دی دا دوایل وتل ات ریغروط

 . دوبهداتسیا + دوبهتج رطخ زا هک یسوب وتاراتک سیلآ

 ۲۳م نره نوا ییققی یفیق )ید یوآیفر , ,.دتیددع دددفآادیلآهک یروکیم « یوتاب
  مدادیشزراو تیمها شیارب هکایند ییارد - دوب لو رپ لاحرع هک

 یو



 هق ها رس ۳

 یرد و ۳

 اف کگددار ج مک اس تشادذگت راساوزاگ
 ف

 توت حق نیم [یقک ری وب تایر ک 8 : گیم فوعار شلی وموناهدن رک
 شنارفاسمو دباسیپ  مآو و دا دا ها ینایاد هنآوژ سو

 دن اس ری دصقی ملاس
 دحیعس

 رشیاج زور یمانشوروهشیمكي وات تر هتفراوه
 - یم هدوزفایکبرات تظاغرب ردق ره * دادیمیهاگماش نشو ِ ۳

 ووخ یمن, یدیح هاصاف ز ام رقن هک یتاجغارچرون « دیدرک

 - دش یمرت یو
 .تفکن رفاسمع الط اتهجدوب شزاک ل وقشمهکر وطن امهیئاج

 لاقمو هداجنیا یاهتارد مياهدهیسر دصقساس رقت ؛ نایاقآ _

 هدشمقاو <نآ دژنس» هجاتام
 هظحل كيیارب . دیسردصقبیوب وتا دمب هقیقد_شش جنب

 هک دنداتفاب رکفنیاب و دند رکن یک رح نارفاسم زاءدک چه
 یاربنوتکا + هدانفانافت|ناشیا رب ترفاسمنیالوطردهک هچنآ
 نآ كي ردهک تست نییرد رطخ نیا رگبد وهدبسرنایابب هشیه
 دنوش رگیدیایند هناور ناشیگمه ودوشنوک ژا» ناشتیشام
 دتدشدنلب ناشیاج ژا یکی یکی نا رفاسم؛هانوک نوکسنیاذاسپ

 هکد نداتیا رظتتم مهرستشپ ودنتفرک تسدب ارناشهاتاو
 . دن وشهدایپ,سوب ونا ژاتبونب

 سکر هودش یلاخلماک سوبوتا هقیقدجنپ راهچفرظرد

 هوزناشنا رتخدساخ هک ی رورغاب زین «امرن» نای.نیادد 3
 سلجتاصولیاربطبلب هک ی اهجابفرطبادشهار ؛ سال
 ار شادچهکیل حرد «لبیی»تلابتد درک کدنخورف#
 ٌ هرکی متک رس ۱

 - هینبفرطبودشادجشتیدلاوزامهدردلیممقومنیمهلف
 . دیدرگ رایبمر تخورقیم طیلب «نیانوینرتسو» یاریاکبا
 دروافک یورصشادلیسک ادتامنک بطور ۰ نهیسراتتهج ناب, دنزبمینارگلتتساوخیم نشود"

 هقظهتبلا . دون وروریزشنهذرد ؛ دمدب یجقارگ ۱
.7 

 تفگ ورا رج تو وخف رب و تف کار ی

 ح وقاب - هدب شوک سیل

 رب شهاوخلد درمدرت تساوخیم اهتشتهتدردلیم هک دو نیاد
 تشاد رظن رد هکلبددرگ ۳ ۹ 7
 رم

 دیش و کی عاذل هدب اس ردمهواتجو زن
 امكرزب دغاک هحفصتی ردتیابیم اندعاف هل هک او یمن

 شب وبحمیا رب جاوماهنیسوب و ِ و دیانهصالخ هملک هدرد ؛ ةهدب
 هتک رباخم

 هنر هک لاک زا مشچ .تسناوت ی هک «تنراداماو
 «هراجب ي» یاقآ ودرک تکمهققددنچ هوراد ریدوب هاگتیاءار
 : دیس رب وتخاسطاخما

 لیسهکت شیانآ و تسا ل وپجمنم یار هتکن كي ٩ اقآ
 دتسهیماجنارسهن وگی یارادهرخالاباهرتخدع ون نیامتادبمداد
 + دشیم مطاس شت اشچ زا بجعت رم هکیلاحرد «دراچب ري» یاقآ
 : دادباوجناشکص ات رخ

 ۲ دنکی م حاودزااهنآ ابیسک هچهک تنی تدوصقم -
 . تسطوب رمهچیکب تلک نآزا ۹ دنادسهچ یک

 . تسیک شتحصفرطدتاب موطم هکنیا نودی تسنرا
 عنکش ووخب

 . تسا طوب رعنمی یکینیایل و -

 « یاهچب رگ

 - هک دشدنلبتنرا یادصوت زا

 نالششوخ و نب ریشونأب ربمیلیخ لی .متسین هچب 16 -
 . سا

 ونک ماودژا لار هک د وب هق رگ میمصت یدجر ولع, تن زا ... هدشمالکم عنماب نونکاتهک سا یرتخدنبرت باذج
 هک اگته تسرد ؛ هدنیآ هتقدودقرظ ردارشدصقتسا وخیم
 + وراادیم رب شنابل یووزابل ینالوطهموب كي زا سب

 ... دیوگبواب
 جو( حفصر وه

 ات



0 
 ۱۹۵/یاهملیفیسررب

 یکی كرم لوّتسم واث املغ زا
 یاه)لاص یطیرجا«) تسرعخ| یاه

 ن رورغ:هرسپ تیقارمو یرا ۰ راچان یو (بهدیم زا
 هدهس | رهدرم نابلخ

 ۱ ناعر لعازا اوهزاورپ عوضوم

 دن هو رک هیت ارلیف نیا یلصورپ یس ,تربلا و
 . تخا هوار ماجتا ار نآ ینادرک راک كنيایک ناج و
 روا «مالی و - دی ولی اق
 حور ر دن امک ۰ دنالیمیر هدد۸ لروآ - «2ف 4

 رع-چنی و یا و ۰ یهتنک
 52:عدهادو طابصت

 (ءاردولم) دایرق

 , وزاس

 ح جزاوآ همطق
 زوسلق تربار و نوارب وج یراه تاریک |اتین ]دنتسهاب رلوو لگشوخ و « نادرک راک دلاوسادرج ندوب < سپ رتل ۲ او زا رتشبب یلیخ هک . ووشیم, هروهشمو بویحم دراتوو رم هدناوخ یسل سیم طسوت <«ت-ا ابیلک اهداغزا هانک« اهرسیچ هبموسوم ی ی ۱ 1

 ۱۹۵۸ لیروآ ۰ هقیقد٩۷ یلابزابو هنگ دوس او داف ییرهدراو - دید لباق نشک ادورب اکاس هزات ل ۳ ّ تسن ۲ ناکدننک هیهت حسغن یابعق -( لاذور ینیجالو
 نسلی واینیجرب و ۰ كل رک ااتیلآ . كع:ماردولم كيب روخ فرکش
 ینب وسلبد ۰ یراک لیق دن |هدیشخب توارطو یگزات

 زپسنوج ۰ یلزوریسیدج_

 نوددروگآ

 مو
 ۳. اس لاس ۲

 سو
 ناترو رب

 سه

س تر مو یا تیک کا دین اش و نرم
ب
 

 لاعف نشیمن وحم ون زا هاشنابایخدروک رلالج_یردان یاپایخروصتم ره تن 1 داب [ هاش ناب ایخ اقاب ساب اهل اب لگ ناهولس : شد رف نا دنی امن

۳ 

 9 میریذپم

 یرانک رب تماهداد حر ی رته نا رهآ

 مودیرتمتعیل

 نادرگ رسسوبون ۴ -
 7 دشهدایبسو

 ت تم 1 ۳ مماگشه هک ۴ ودب رک ووب سیل
 + لیس رب ودن اخ رچشدوخ فرطعب و ته 29

 ٩ یو ریماجک 11۳
 .هوتب

 و میو 3 یمهچ نی هب هدب نی
 تک وا

 و هتشذک لاحب ات امن
 . دناسانشنب و وه هتک ان 7 رت هک ارد رودترفاسم نیاذا دیاب ی

 تعادن رب سیلآ بیقعت زاتسد یناجیلو .. دشناهنب یناجرظن زا تیعمجن ایمردوتفک ادنیا
 رگیدیاهنیشامزا* هارلوطرد. داتفاها رب وا لاین دب
 هکلاح ردنانک دایرف ودیسر ی هب
 فک دیب وک یم

 ایدتسا:منک یمشهاوخ 1 کلا 5

 - متک یم
 !شاهرپچ . تشاذگ  راختب مدقسلآ ودشزابرد

 . دوب كن رزم رق یگچاتسدویتحارات

 نیارد نکلدوب هدرک ه رت بضغ و جن د اریگنعتنامشچ
 و رواسیلآ ودشیم هدید وه سا ترک ریق

 یناجسوصخب و نا رگیدرظن زا ارجایتحا و قشع تب
 دنک ناهنپ
 :تشادر» ی

 ندرب داد رتکب اب

 ی و
 یی اتدز ولج

 نآ بردهب تسم ۳ ۳

 ندشزا,

۱ 
 . درب شیهدن اماو ونادرک رس سوبونا یوسیاروا ؛ دن ربیم فافزهلجح یوسیو دن رک یم شوغآ ردارناشسورعون هک یتاهناوج نایدتفرگ شنادزابنایم دداروایناج وتش

 نایاپ

 شزرااب .دنم رند یدم> ۰« یات۲ زا اپ هحصزا دسه رذه كي یرانک رب
 هدی درک زی ربا ناتسرهش تسود نه یلاها مومعیدر-لد ثعاب یدمحم یرانک رب تفررانک رتاثت هنحسزا مه زب ربتدیشروخو ریش رناش هقیاساب و
 ین ادنم رذه هلعج زا یدبحم یانآهچ
 روجما ر همهو هتشاد هدج-:ا ریحاسا شقن اههماتشیامن راک ارد هک وب
 سراپطسوتالبت با زا هتحصردهک تسب دنم شهاهنت اییض و. ورکیم ووخ یاهیلامن رثه

  هدتام مایتائ و یدک

 دردحمرداک زا شزراابدنم رنه نیا

 فسان لابک تماب ناجیابرذآ رثات
 . تسا

۱ 

۱ 

۱ 



 نوبت

۷6681 ۷۸۲65 
0 

۳ ۱ 

19۹۲ 
 ویو ۵۴ ۳۵۷

 تل ۳" اف[ ۰ عج دم
 رم ۸ ۸ ۵86۷۵ ۰ 6۵۷ 8۶1440 م

 دربیم یفرعم نایچاشامتبملیف نیااب هک یناشز رتخدآترلتس] : لا رتشاب

 ناتسامراتسونهزاوم اتیزب هفایق شوهتق ناوج هدیریه كرالک ترباد

۳۰ 2 



 «یک یند» یاهملیفزا یکی مان -۱

 «روابنوریت» و «ترویهاتیز»و تک رشاب هک یملیف مان -۲

 . دش هیهت
 تشذگ رس» و «شوماراکسا» ۰ <یلیل» یاهدلیف هکیب رثه

 < زاب واک
 ,دشهرادشیامن لقی |یامنیسرد < زنی لاک نوج» زا هک یملیف - 9

 و (نوتفال زل راچو «تروبهاتیرد , «رجنب رگ تراوتساد -«

 ۰ دنووب ملیف نیا ناکشیپ رنه «نسردنا تیروج»

 اشیسنا رک |یوررب «كقلدوشقن رد شیپ یدنچ 7 نیا +

 . دومن لر یاقیا اراکابت

 نیرخآ> ی هتیراوو« <سفل نیرخآ یاپمایف هشيب رثه ۷

 ۱۹۲۸ لاسردراکسا هزیاج نیلواهدن رب و «هدنخ

 ۳ نیودلک ورتم پوکس امنیس و یکنر ملیف نیا -۸

 .دمآ نارک ایورب ناریا وژورناوم یاهامنیسرد یسراف سیون

 «ودراب تبژی رب ویاهملیفزا یکی شیااب هک یئامنیم مان ٩-

 .دشحاتتفا لبق لاس زوروارد
 شیامت شرمسب اراک این امئیس رد هک یلیف نیمود ۰

 , دش هتشاذگ

  لودج حیحص لح «یاسک رز 4 9 ۱ دنا هتشاد لاسرا و حرط, نامزی زه هدنناوخ نی آ كين دیشمج یاقآار هتفه نیا لودج ۷

 تم راد لاسرا (تاقباسم هاط) هلجم او هدشن لطاب ربمت لایر ۳ اب هاره ار قوف

 ۰ دش دهاوخ میدقت هزیاچ

0 
 اردوخیئامنیس تامولعم)

 ( دیئام زاب
 -دووردروپشم یاهملبئزا 0

 ودن رادمان هچ «مودولهچ

 «نوتلکسادروزا ملی رابچ 3

 ء دی رپپ مان
 «ربکا یراک و ملیف نیلواس 7
 ۰ 1 دراد 0

 ی
۳ ۳ 

3۹ 
 ِك ۳ هرامش رد

 هاو یناک و سالک اد تربارو, «لین یشي رتابو ««ربوک یراکو

 :یدومع
 ندومن هضرعو املیس ملاعب شدورو اب «كریک ااتن 7[ و

 1 ۰ دومن زارحا ار <... هوک» بقل یلابیز ایندکی

 «نمساک و یروتیو» یئاکیی رمآ ملیف نیلوا -۲

 «مادزیو نمرون » باثج یاپملبف زا یکی مان نوتسنیارو -۳

 . دیهد رارق ار

 وا ملیف نیمودآریخا هک ینلطو «كزان و یسکسو هراتس-«

 ۰ هش هداد شیامن
 یاس نیرتکچوک بنچ هک ناریا یامنیس نیرتگ رزب مأن-ه

 - درادرارق ناريا

 نارهت یاهابتیسزارکیو یکی مان
 .دشابیمین بک نیالوصحم ناهج پوکسامنیس ملیف نیلوا-۷
 دشیراد یسلیل عهای رومان او یسدع هلیسوب هک یملیف نیلوا-۸

 (الی نیئاپزا)
 رش اب ۰۰-۱۹ 2 ملیف نیا «رودیو هتنیک ٩»

 ی و دوش ينادرگر

 .ناتپاجم رب رولت ِ



 اساس و ار 6 ایناممس تا
 1 گیرید ۲ راکماش ۳

 تنوماراپ یوبدوتسا فورعمو بربحم ج وززآ ی "تیپ ِ

 موتتف ات و نیترام نیه

 ۳ یی ام صص
 کندروا ۲ و ت

 926 ۲ اووو#

۱۶ ۷ 

 5 ی

 4 ۳۸ رز ۸ 0۳
 یو ار 7۷۸۷و ۳ ۳

۳۹3۳ 7 1 
۲80 01۸۵1۲ ۰ ۱۲۲/۲ ۲ 

 ارطمنت ۱ ۶۸۵۲ ۸ ۵ یاب
 زتایاق»ا و ۸2 181 دا 1110

 ا# ۷پ یهک تیز ۱ - کل ۰ ۱ «ِ
 هی ۷

 ابرلد هراتس ثواوثیرس زاط هراع یلتنج تکرشابو
 هکت سا بلا یاهژادن اب یدیک و  یرنهرران زا <یبالق راهیب» ملیف

 دبامنیم یراکسه اینذ مظعم یامتیس اب نآ شیامنردزابنیلرا یارب اراگ این امنیع ۱



 ۰ ۰ هس کم
  بس ۳ ۳ ۰ ی ۰... سی

 رو" ممح  هد مه هم ت ۰ ۰  ۳ "سایت هم "امر ۹ 7

 میم 1 1 بس ک  3

 ن : ِ ۳

 8 2 تف عزل تتسخ 2 ٍِ مجزا راک یاس 5 1 ر 1: ت
 زین ِ

 بو و یو, ی ۶-۱۳ مس یی 7" ۹

 9 )مت بام ریس مو میقک ءوزژ

 دخ مارک رتسنک راهم ؟ وب تم ,یاتص و رس کس سب .تشناب کت < را

 ونک رب زا رس گاو و هبقس نهار هتتووو ناصزت دص

ِ 

 ! صخشم هقاق

 (_ رام یا تاب ,یتنابا» تا بس هات. یی رک یوم

 ِ یر تن سا 2 و ِ
 1 نووصا هات یاس و هات رب اپ و مسی زن و میت یو رپ

 نفر تخو یتهاو تسا تاون «هرهچ> نیم رآ هتهدیملتشت ؟زرو
۳ ۰ ِ 

 هل صحاصت ار ی اکبر

4 
 زد شبهای * وک

 ! دنا وخیم زا وآالاح و
۳ ۳ 
 هب .دب هجرت بوخ یوفر وژرخب

 هزاو يگاكيرمآ هیدجندت رهظمنیا . ه:ادیپسچ رکیهکسی
 و

1 5 
 ۳ هنبامیاب هکن وت رکیمءراچپ ءدیا زکایم هتخفک احخص رب یادم

 دنا رک عیسی رب ووخزا ۱رمضیشا رج و هرکت



9 9 

 6 4 یستج 2۹

 0 ی ۳ رپ

 سنتر

 0# ی



 یتسب رک اتاگ ۲: ز

2 
 2 ۳ ( تم

7 7 2 
 ۱ ور

 2۳ت

 نی رتکچوک نم هک تسا ملسم ؛ رهاظت تلع هچب ,رهاظن _

 . مدوب هدر عوضوع نياذا یئوپ

 مف «زیانکم تناژ» <جن رف» مناخ تفلک هک م یوکباشب رکا-

 » دییوک یم هچ دیروب ملطم عوضومزاامش هک درویم

 رد امش دوخ اب یتح هک هتک احیرص شناخ هک هتشاورابظا وا

 ! هدرک تروشم همانتیصو نیا نتشون دروم

 نژتناژ ؛ منکرواب مناوت یمروطچاما » تساضحم غورو -

 كس لث» < یلیماو مناخلزنمروشبراکتمدخ تده مامترر هک تساینسم
 شدب نم زا وا .درک یم تظاوموازاو دوب شناخ بقارم یناصاپ

 نیا زا یلاهرتیچ «جنرفدمناخاب .دوب نییدب وروسح نوچ دمآ یم

 شدوخشیپ نوچ هکنیاابو هدیمبقهاتشاواو هتشاذگ نایمردوااب هل وقم

 نیا منکیهدمآ و تفروااب شتاخ تورن رطاخب نم هک هورک یمرکف

 یردقب وا. تسا هتفک امشب یقیاقح ناونمب مهدمب و هرز سدحار باطم
 مه غ ورد ودیوک یم هک هچن آپ نونکاوا متطم نم هک وب هنیدب نسب

 هدراد ناسیا-دیوک ی
 نونچادست هک دی شب اهزاردقیاوا هک روشیمروطچ رخ[

 ؛ دروایب نابزرب اد یقورد

 . تشادار هفرگن رب ساهها نیت «لودرات ولو
 ۳ ِ 1 نیهرد مه نیو

 ی

 كف

 اداز[؛داز

 ورک هاب رف تربحاب «نرهیم»

 ۱ هچ ینسیداز[؛ تسیچ ناتروصقم -

 یوب مزورا لود نم به می و« تعاس هدازآاقآیلب -
 8# ایرقت نم دهو یهاوک ار عوضوم نا دناوتيم یبوغب واو
 ت فتو مورک كرتار < یلیما> مناخ هک ه تعاب روب هدنام

 رکشارادخ /رکشارادخ . روب رظتنم اجا [رو منزومدیسو لزنسب هقیقو

 , تشگز اب لزئسب نیتسآ حرط ندرب یارب «تناز» هک شبوخ

 مرد نایقب یبجوت هک روب هدش دنسرخ یداژآ رکفزا یردقب

 هجو چیهب عوضوم نیا هک دیسهفن و ورکن «نرهیم» رکفتهو هتفر

 .هلئخ یادص ماجنا رس . دوشکن فورمم لیک و نیبج زا یاهرک

 سای اریو هتفای زاب دیما و دروآ دوغب ار وا < نرهیم و
 1 تعاص دم

  «عنرنیلیماو مناخ یسک هچ «لو» یاقآاش هدیقمی سپ -
 ؛ هدناسر لتغ ار

  لوا ههو نامهرد مهسیلپ هک ر وطن امه , رکید تسمولسم-



 شک ۰
 رک یا دیس ی ۳9 9۹ 5

 هبمازا شاپ
 دو
 هاد يب

 و تباشر سابسحا .تفاتشمهاوخ وا نهب
 یهارک تاایبم هار ی ملقب دادن اتدلا هک یربد و ونک < لو و تر مهرد ناو باز ۱

 مضو تلاوت ههارخ یو نعود «نرهیم> یا هلپ 3
 هنگ حپرشن ناتبارب تعاسز۲

 یکر وب سناش ت نیا هخ هوا
 تن امشهتاله نویافآ مهاوغبم ترذمم یتسار

 ۰ تساووهح
 دابژ رایفب "_

 ۰ امشب ثسد واوب

 تسانم زیچ همهوا .دنسررب یم ارس بلف مس و انقیفج ب
 مرپچ دادیم حرخب یرنشب تاساحا تاملک نتفگ ردوا هچره

 ووب مدش حرطم هللسنپا وایارب «تا ریممهرد رثشبب فورعم لٍع
 دناوتیم ررادبمثسوو دحنبا ات ارشرهوش هک نرکب تداپش ۳

 ۱۷ ریخاب دشاب لوبت لب
 هپوه تعاسوولزتسب تشگ اب ماگنه ارامش مهیرکب دسک اپ

 «نانل زنم راکتمدخ اللم + ریاپ
 , مبرادن راکتمدخ اساسا ام 3 ِ
 + دیوروهن رب یسکب مهناب ایغرو- ۲

 مووب سوبوتا راوس ارءارمظعا تسق ,ربخانش۲ ساغشااب-
 , مینک هرافنسادن ارورگ اش تداهشزا متاوتپدپاغ

 . وار ناکن دیررت و كشاب ارشرس «نرهیمه .
 دیکات ار اش رسه تواهش دناوتب هک تسیل سکچیهسپ -) 9

 ؛درادیمو زل هچ راکنیا الصایلو ری
 , و تفک .هلجعب ینک < نهی
 اآ رگید عوضودکی دنامیمولاح, دیاشلب دشاب هتشادن دیاش
 3 هتشادعالطا ام؛لهات هیضف زا چن رف ی آ

۳ ۰ ً 

 اد اب

 نا سس«

 یو

 » تلک ی ناهر ٌةچولاب نز

 اب ۱ورزا رگ رهو ورک یم باطخ ووخ دل ز رقارم هشیمهرا متشادب یراک تسرواپ طلغ نژمب نیا تاروصتر مشفگ یمن چه و مشساوخ یممربسه «نمورو رطاخب ابتنار لوبیا نم < نره یمویافآ دن . مياهدش ادج رگب هکب زا یلالخا قفاروت مدح را رو منزويم هدرگ ی روصا را گه مولبم میارب اههب و هادیت
 ووبت مع رطع وااب نم 09 جر سل

 + تسنیمه شاهیه
 تسا نه ! یلب -
 مرک هاگن ناوج مرمهدب رپ گن ر ,روچب بجع ینلاحاب 4 ار شنسرو تساخ رب اچ زا دیمر نیلچ «نرهیم» رظاب تشادن مع رگا تروصرهب « تشاو یدیورت ربغا هلبچ نگر د لوایآ

 تفل و

 مناسب توت رب هاگ رادروار عوضوم نبا مث اون ه مراردپماو مراو ناسیا ناتبهانکیپپ .دنهدیم یهاوک اشدضرب هنع و هی هک ی قیافح مفر یلع نم لو یافآ ظفاحادخ مس
 ,ووشگ ارزو نابل یزبمآ رکشت دنعبل
 هتک انکمک رتشی مرسهاب اش تافالع هک م راودپما -
 هی ونوروم رنشپ تناژ توام الدف هک نکا شومارف یلو -

 هب ]شیپ هچدمپا ۰ تسا رفتن امشزا مهواو تسا

 هدشاب روطلپادیاپب : تسا رفنممزا لبلو هچب رغآ-
 زبرو )انفعآ نوری ماگلهو تفر نورپ هتسهآ «نرهیم»

 .تگ بل
 سا رهومیب ساسحار# تبثاعاو ورزآ یم ارواروب هراتفا قاعنا لتق نا رجرو هک ینواوح بیت رت ,«ل ووناغغارص مبورب الاحو -

 . ورک یم یا هدننک زئدم
 ۰, دش رهاظرر هکسل وو نام تشادن یمن مناهنچ مضوورسهک ,مادنا تشرو نژردشرابرد_دمآ رد ادصب عنرهیموامسوت هکر وب لزثم نیبه كن زو دنوزک يم یکدنز < برگ نوتکسراپ» یلاوحرو یا هتقرورو كنر لرنسرد شن زو لو

 و هنرارفب رشا لرد ماخ

 ناشبادناوتبامش منک یمن رگف یلو دناهدمآ شیپ تعاسکی
 ۳ 42 :, .دیچب ار

 # لر, کت اقا مهناتز هک تشادگناسش ادا ۱
 قطب

 5 وولآ

 ی نیا
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 ۶ . ؛|لور و و و تل
 فا ۳

 ۴ رویم جحح

 کیر ۰

 ۰ - له

 دف
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 ءآ زاجعا هقب راع

 ۰ب ما دق ق رام دا زدوگ »

 عووعاابم
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 41..د »و

 اتسدویاناسورر ۴ وشآ هراتس تكارتخاب

 «كر هابهژرا امهر) مایا روشن ؟دیب ناهنم

 رس وا, رسودناهرآ-ودراول ۱ رک رک

 ۱۹۵۳ نگ لاو سا هزبا هد رب

 زد) ان رفور 1,« فو روم دنه رذهرث

 هنارف یامنیصرتا نیر یلاعو نیرتروپشه - <

 هلبسرب الد لو ءلیم ن.دنچ فر هک یماف

 ساهدش هبهآ نوباژ و هنارف روشک دد
 یگند  یکازا«انداونربناذوط ۰ ِِ

 هرادناژ . ییراد,ل:اد لا رتشاب

:5۷ ۱۱۵۱ ۳۱۷ 
 راک

 قوره+ دنمراه یلادر

 ییمایچوبا
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 ۱ صم

 ۱ هد داحر 2 واسج 9 لیف كر

 ۱ ك ترسم .یقفع

 ]زرین ال
 فوخم یاهلگن بلق رد هک یهلبا
 تا یراد ربا ] نوژانآ



 غارد ثلو

 هدابلا شر اح

 هام یبو

 تنیس ملاع هغبان رثا

 دز زاسو] دو وید
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